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Neste capítulo iremos proceder à apresentação, análise e interpretação dos dados 

da pesquisa, recolhidos através da documentação escrita, existente nos arquivos dos 

serviços contactados na Câmara Municipal de Almada. 

Passamos a discriminar os procedimentos adoptados para o desenvolvimento do 

trabalho de acordo com os seguintes itens 

1. O Plano de Acção Cultural da Câmara Municipal de Almada. 

Realizámos a caracterização do PAC ao longo dos anos. Descrevemos as origens, os 

objectivos, os destinatários bem como a sua organização e funcionamento.  

2- Os projectos. 

Neste ponto, especificámos as estratégias utilizadas pelo grupo, na selecção dos 

projectos socioeducativos e no apoio financeiro atribuído. 

3- As temáticas dos projectos. 

As temáticas dos projectos foram analisadas numa primeira fase em conjunto, 

utilizando quadros comparativos. Posteriormente estudámo-las isoladamente e em 

pormenor. Procurámos encontrar na documentação, a justificação para as temáticas 

escolhidas pelos professores e a relação com os objectivos do PAC.  

4 - A avaliação do PAC. 

A informação recolhida permitiu-nos especificar a avaliação em dois sub-

grupos: a avaliação realizada pelos professores; a avaliação interna do PAC.  

A análise da avaliação do PAC baseou-se na interpretação da opinião dos 

professores, evidenciada nos relatórios de avaliação dos projectos, bem como no parecer 

dos coordenadores do PAC, manifestado em actas de grupo, informações internas e 

notas de serviço. 
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1. O Plano de Acção Cultural (PAC) da Câmara Municipal de Almada. 

 

A documentação recolhida permitiu-nos conhecer a evolução do PAC, no 

período entre os anos de 1992 e 2007. Incidimos o nosso estudo nas questões 

relacionadas com a constituição, organização e funcionamento, as quais passamos a 

expor de seguida. 

 

 1.1. As origens do PAC  

Em 1992 o Departamento da Acção Sociocultural, através do Sector da 

Educação, investe estrategicamente na criação do Plano de Acção Cultural, tendo como 

ponto de partida, os seguintes objectivos: 

 

“…(1º)corresponder às expectativas e necessidades das escolas na área da 

animação socioeducativa e (2º) permitir à Autarquia uma maior sistematização e 

rentabilização dos recursos municipais.” 

  (Doc.41 CMA /I.I.) 

 

Na perspectiva de optimizar as suas intenções, a autarquia concentra-se em 

princípios susceptíveis de promoverem o desenvolvimento social e educativo do 

concelho.  

A educação para a cidadania, consolidação de uma identidade educativa e 

cultural local, a valorização do indivíduo, o incentivo à inovação pedagógica e a 

rentabilização dos recursos do meio, foram efectivamente as orientações iniciais para o 

mediador que é actualmente o PAC, no domínio social e educativo do concelho 

(informação recolhida de, Doc.14 CMA/RC a 16 CMA/RC).  

A constituição do Grupo PAC 

A criação do grupo PAC traduziu por parte da CMA, a preocupação com a 

implementação de infra-estruturas educativas de apoio, destinadas à monitorização de 

actividades que enquadram actores dos vários escalões etários e quadrantes da 

comunidade educativa do concelho. A função do grupo será de intervir como mediador 

e dinamizador na relação escola/autarquia/instituições educativas/outras instituições. 
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Foi neste contexto que o Departamento do Desenvolvimento Social e Cultural 

organizou um grupo de trabalho interdepartamental, constituído por técnicos superiores 

com experiência na relação com as escolas. Os serviços representados foram os 

seguintes: 

- Sector de Educação;  

- Sector de Acção Social; 

- Sector do Desporto; 

- Divisão dos Museus; 

- Departamento do Ambiente/ Gabinete do Ambiente; 

- Centro de Informação Autárquica ao Consumidor. 

(Informação recolhida de Doc.41 CMA/I.I.)  

Os destinatários do PAC 

O PAC destina-se ao apoio técnico, logístico e financeiro de projectos 

socioeducativos, de: 

-  Escolas da rede pública, do ensino pré-escolar e do ensino secundário; 

-  Instituições Particulares de Solidariedade Social, da rede solidária; 

- Escolas Profissionais, Associações de Pais e outras instituições com 

intervenção na área da Educação. 

(Informação recolhida de Doc.41 CMA/I.I.)  

A coordenação do PAC 

Actualmente o PAC é da responsabilidade do Departamento do 

Desenvolvimento Social, Coordenado pela Divisão da Educação e Juventude, 

coadjuvada pela Divisão da Acção Sóciocultural, na estrita proporção dos respectivos 

domínios educativos: o da rede pública e o da rede privada (informação recolhida em 

Doc.101 CMA/ENQ/PAC).  

Segundo consta nos documentos existe, efectivamente, articulação entre os dois 

serviços, ao longo das várias fases de concretização do plano, como é possível verificar 

no exemplo seguinte: 

 

Entendidos como Serviços promotores os de Educação e de Acção Social, o 

Grupo tem vindo a ser dinamizado pela Divisão da Educação, coadjuvada pela Divisão 

Sócio Cultural, no que diz respeito ao respectivo funcionamento, acções conjuntas, 

acompanhamento de projectos, momentos de formação, avaliação e planeamento.”  

(Doc.100 CMA/LO/ PAC) 
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A metodologia de trabalho da equipa de coordenação 

A coordenação tem vindo a manter a mesma dinâmica de trabalho, desde os 

primeiros anos, realizando reuniões semanais para: 

 

“…aferição do funcionamento, dos processos, dos instrumentos, da 

implementação do Plano, da relação com as escolas/instituições, do acompanhamento 

e avaliação dos projectos apoiados. Destes encontros serão prestadas informações aos 

restantes elementos do Grupo, devendo se necessário, haver reuniões específicas por 

serviços.” 

(Doc.100 CMA/LO/ PAC) 

 

De salientar que a coordenação se mantém desde o início do PAC, embora, ao 

longo dos anos, os respectivos serviços tivessem sofrido alterações estruturais, como 

será possível constatar no trabalho mais à frente, em 1.3. 

 

O funcionamento do Grupo PAC 

O Grupo realiza reuniões mensais, ou com mais frequência, quando as condições 

assim o exigem, por exemplo, na organização de actividades, nomeadamente, a 

recepção à comunidade educativa ou a festa verde, como é possível constatar nas 

seguintes citações: 

 

 “…reuniões mensais para debate e análise conjunta do PAC, sobre o 

acompanhamento aos projectos e articulação com as escolas/Instituições, bem como 

sobre áreas temáticas de aprofundamento conjunto. Constituição de pequenos grupos 

se as actividades o aconselharem e se o acompanhamento dos projectos PAC o 

determinar.” 

(Doc.100 CMA/LO/ PAC) 

 

“Reforço da comunicação inter-serviços tem possibilitado a aferição de 

objectivos e estratégias nos programas e acções direccionadas aos agentes educativos 

locais.” 

(Doc.41 CMA/I.I.) 
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O acompanhamento dos projectos 

Ao longo do ano, os elementos do grupo estabelecem um calendário de reuniões 

com os responsáveis pelos projectos, utilizando também instrumentos de avaliação 

contínua. Assim revela o texto a seguir: 

 

“Todos os elementos do Grupo são chamados a analisar projectos. Propõe-se a 

realização de sessões com os responsáveis/promotores dos projectos, por áreas 

temáticas, no início no meio e no final do ano lectivo, através de documento de trabalho 

adequado, com cópia para o coordenador do projecto. Tais avaliações/observações 

devem ser partilhadas com os respectivos coordenadores/interlocutores de referência.” 

(Doc.100 CMA/LO/ PAC)  

 

O enquadramento do PAC na política educativa da autarquia 

A década de 90 foi considerada pela autarquia como a “Década do 

Desenvolvimento Integrado”, marcada acima de tudo pelo desenvolvimento de 

respostas de âmbito educativo, social e cultural e a dinamização de actividades nos 

vários domínios, transversais a toda a população. Assim refere a primeira proposta do 

PAC a reunião de câmara (Doc.14 CMA/RC), onde consta também a transcrição a 

seguir mencionada: 

 

“No contexto do desenvolvimento integrado em que o município e as suas 

instituições decididamente se integram na presente década, a escola assume cada vez 

mais o papel de agente privilegiado de animação e intervenção comunitária. Nesse 

sentido aponta a Lei de Bases do Sistema Educativo e a Reforma em curso.” 

(Doc.14 CMA/RC) 

 

A autarquia reconhece a importância da escola na formação dos futuros cidadãos 

e no desenvolvimento educativo territorial.  

Nesta “arena” de influências, o PAC surge como um elemento de ligação e de suporte, 

na relação escola-meio, constituindo, por isso, um veículo de divulgação das referências 

municipais educativas e também um instrumento de acção pedagógica na promoção de 

hábitos enriquecedores para a formação sociocultural de todos os munícipes 

(consultados os documentos Doc.14 CMA/RC a 16 CMA/RC). O texto seguinte ilustra 

o que foi referido:  
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“Igualmente tem sido reconhecida a grande riqueza e dinamismo da 

comunidade concelhia manifestos em projectos de animação e desenvolvimento 

socioeducativo que em muitos casos transcendem o espaço escolarizado, para 

abarcarem a família e a população em geral” 

(Doc.14 CMA/RC) 

 

Os objectivos iniciais traçados pelo Grupo PAC 

Apresentamos um resumo dos objectivos definidos nos três primeiros anos: 

 

“- Articular a iniciativa autárquica e a municipal na área da educação; 

- Investir na criação e implementação de infra-estruturas educativas 

diversificadas;  

- Rentabilizar a eficácia dos apoios e as diferentes competências dos agentes 

envolvidos. 

- Apoiar os projectos /actividades que potenciam a qualificação do meio; 

- Dinamizar projectos que transcendam o espaço escolarizado para abarcar a 

família e a população em geral; 

- Potenciar a inovação pedagógica e a valorização do indivíduo; 

- Valorizem a consciência cívica da população.” 

(Doc.14 CMA/RC a Doc.16 CMA/RC) 

 

Como se dirigiu às instituições na fase inicial 

O grupo PAC realizou uma ficha de candidatura, onde vêm mencionados os 

objectivos do PAC, os critérios de selecção, os tipos de apoio possíveis e a previsão das 

reuniões com os coordenadores dos projectos (Doc.102A CMA/FCP). A ficha de 

candidatura, antecipa o envio aleatório de projectos para os serviços da câmara. Deste 

modo, estabelece linhas de orientação para os projectos, facilitando à posteriori o 

trabalho de organização de quem coordena. 

As reuniões com as escolas, no período inicial de vigência do projecto, foram 

fundamentais para uma maior interacção na relação escola-autarquia, no incentivo aos 

professores bem na divulgação dos objectivos do PAC. (consultados os documentos: 

Doc.88A CMA/RA e Doc.96 CMA/PAC). O grupo registou numa informação interna 
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(Doc.41CMA/I.I.) a citação do Centro social paroquial de Vale figueira, a qual 

complementa também o texto acima referido e que passamos a mencionar de seguida: 

 

“Consideramos de extrema importância a existência do PAC, porque 

proporciona o encontro com diversas instituições quer nas avaliações, quer na 

dinamização de projectos. Além de incentivar/fomentar novos projectos dá 

acompanhamento técnico. Divulga/dá a conhecer projectos que na maioria das vezes 

ficam no esquecimento.” 

 

1.2.  Os objectivos do PAC 

Ao analisar a evolução dos objectivos propostos pelo PAC ao longo dos anos, 

verifica-se a preocupação constante no sentido de acompanhar as realidades locais, 

nacionais e internacionais. 

Contudo, são evidentes características comuns a todos os anos, embora 

expressas de forma diferente, por vezes de ano para ano, nomeadamente: 

A - Rentabilizar a convergência de recursos de diversas entidades; 

B - Incentivar a criatividade e a inovação pedagógica; 

C - Valorizar a relação escola-meio; 

D - Promover a educação ambiental; 

E - Dinamizar o conhecimento e promover a identidade histórica e cultural do 

concelho; 

F - Promover experiências que abranjam o cruzamento de saberes 

intergeracionais, numa perspectiva de educação global; 

G - Divulgar acções relevantes de âmbito nacional, em matéria de educação 

(consultados os documentos: Doc.14 CMA/RC a Doc.39 CMA/RC). 

Especificamos de seguida cada um destes objectivos: 

A - Rentabilizar a convergência de recursos de diversas entidades: 

Este foi o objectivo principal que deu origem ao PAC! É o objectivo que reúne 

em si a intenção de uma política educativa autárquica. A rentabilização do território do 

ponto de vista educativo. 

Aquele objectivo manifesta-se em todos os anos, apresentando-se transcrito de 

diversas formas: 
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 “Rentabilizar os recursos…, potenciar o envolvimento dos recursos…, 

Racionalizar os apoios…, interacção entre os diferentes intervenientes…, potenciar a 

eficácia dos diversos agentes…, metodologia de interacção entre os diversos agentes…, 

construção e consolidação de uma identidade…fundamentada entre os diversos 

agentes, promover a cooperação inter-sistemas de educação e ensino” 

(Informação seleccionada de todos os documentos de reunião de câmara) 

 

Estes são exemplos concretos e expressos nos vários documentos do PAC, ao 

longo dos anos de vigência do mesmo.  

De facto, o conteúdo dos objectivos definidos para cada ano em geral, deixa 

transparecer a intenção da autarquia em reunir e rentabilizar os recursos existentes no 

concelho, do ponto de vista das potencialidades educativas, culturais e empresariais.  

As escolas, atentas às solicitações da autarquia, procuram articular os seus 

interesses e respondem a este apelo, ao reunirem no mesmo projecto duas ou mais 

escolas, como é exemplo o projecto “A criança e o ambiente” (Doc.14 CMA/RC) - 

desenvolvido em parceria pelas escolas E.B.1 Nº1 de Vale Figueira, E.B.1 de Marco 

Cabaço e E.B.1 Nº2 do Monte de Caparica.  

Outro exemplo de projecto envolvendo instâncias educativas diferentes é o caso 

da E.B.1. de Marco Cabaço, em parceria com o Instituto das Comunidades Educativas, 

no projecto “ De longe fazer perto” (Doc.15 CMA/RC).  

A festa verde constitui, sem dúvida, o evento que melhor caracteriza este 

objectivo do PAC. A festa verde reúne participações de várias entidades, nomeadamente 

escolas de diferentes níveis de ensino (com projectos não só relacionados com o 

ambiente, mas também de animação, teatro, dança, música, jogos tradicionais, 

desporto), as Juntas de Freguesia, Associações de Reformados, Associações de Pais, as 

rádios locais e a imprensa (Informação recolhida em Doc.107 CMA/ACTV).  

B - Incentivar a criatividade e a inovação pedagógica. 

 O PAC, através dos objectivos formulados, tenta incutir na comunidade a dinâmica 

necessária, perspectivando a mudança, a qualidade e a eficácia.  Como? Através do 

apoio técnico e logístico necessário, ao longo do ano, financiando, adequada e 

continuamente, projectos inovadores e criativos, ex: “Viagem ao mundo do imaginário”. 

Este projecto, no seu conteúdo, revela a produtividade imaginativa de quem o elaborou. 

Transcrevemos algumas citações ilustrativas: “ Se eu fosse um livro! - Criação do 
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hospital do livro – Restauro de livros”, entre outras iniciativas interessantes do projecto! 

(Informação recolhida de Doc.51 IPSS/FCP). 

No entanto é possível constatar, no Doc.15 CMA/RC, que este objectivo surge 

no segundo ano do PAC, mantém-se até ao ano de 1998/99, e volta a ser mencionado 

em 2003/04. Neste período de interregno, o PAC deu mais relevo aos objectivos que 

visam as questões da cidadania, património, relações intergeracionais e relação 

escola/meio, não descurando, no entanto, esta intenção (não expressa), como é possível 

comprovar na selecção do projecto acima referido.   

C - Valorizar a relação escola-meio 

O facto da autarquia apostar no desenvolvimento de um Plano de Acção Cultural 

de apoio aos projectos educativos das escolas evidencia a importância conferida pela 

autarquia à relação das escolas com as diversas entidades, na procura de situações 

diferenciadas e estimulantes contribuindo em parte para um melhor enquadramento do 

processo ensino/aprendizagem.  

  Quando os “Territórios Educativos Prioritários” são introduzidos por orientação 

governamental, em 1997, o PAC não fica alheio a esta iniciativa, ajusta os objectivos e 

explicita-os da seguinte forma:  

 

“…organiza, apoia e divulga projectos que promovem a relação escola-meio, com 

incidência nas especificidades sociais e culturais da comunidade educativa.”  

(Doc.18 CMA/RC) 

 

No domínio da animação, a autarquia tem apoiado actividades, de que são 

exemplo, o Carnaval e as marchas populares das escolas (Doc.13 CMA/RCG). As 

escolas concorrem, concretizando alguns projectos que apresentam nestas manifestações 

dirigidas ao meio, e que têm sempre um enorme sucesso junto dos munícipes em geral. 

 É o que acontece por exemplo no projecto seguinte: 

 

  “Brincar…um direito - O tema do desfile de Carnaval é o Brinquedo, que será 

uma continuação do tema do projecto educativo da nossa instituição” 

 (Doc.53 IPSS/FCP) 
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D - Promover a Educação Ambiental: 

Logo nos primeiros anos, depois de analisadas as opiniões e sugestões dos professores, 

nos relatórios de avaliação final, o grupo decide incluir nos objectivos do PAC, em 

1994/95, aqueles que privilegiem a educação ambiental (Doc.16 CMA/RC). O grupo 

segue atentamente e dá vida, aos apelos da comunidade educativa. 

Esta tendência surge da atitude consciente, por parte dos actores envolvidos nas 

diferentes valências que constituem o PAC, da importância que tais conteúdos têm na 

qualidade de vida, bem como na valorização do espaço público em geral. Nem sempre 

vem devidamente expressa nos objectivos, mas encontra-se implícita em todos os anos, 

como podemos constatar, pelo número de projectos aprovados anualmente (Exemplo da 

informação em, Doc.9 CMA/RCG). Este estudo está desenvolvido no ponto 2.4, deste 

capítulo. De facto existe uma grande preferência das escolas pelos temas do ambiente, 

saúde e consumo, em relação às outras temáticas.                                       

E - Dinamizar o conhecimento e promover a identidade histórica e cultural 

do concelho. 

Na sequência da filosofia subjacente à atitude manifesta pela comunidade 

educativa do concelho, ao valorizar projectos no âmbito da cultura local e do 

intercâmbio cultural, a autarquia subscreve os princípios inscritos da Carta das Cidades 

Educadoras, como é possível verificar no exemplo que se segue: 

 

“A adesão à Associação das Cidades Educadoras (em 1997) resultou de um 

trabalho de apoio e promoção de projectos dinamizados pela comunidade escolar, sob 

égide de um conjunto de princípios de desenvolvimento local, centrados numa relação 

de parceria entre autarquias, escolas, instituições formais e não formais com 

intervenção na área da educação, a que se designou de Plano de Acção Cultural”. 

(Doc.29 CMA/RC)   

 

Os documentos conferem a articulação entre as orientações superiores, o PAC e 

os apelos da comunidade. 

 

“As razões que justificam esta nova função devem ser procuradas nas 

motivações de ordem social, económica e política, mas também nas razões de ordem 

cultural e educativa…” 

(Doc.111 CMA/CCE) 
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A autarquia, nas opções do plano e orçamento, dá relevo aos assuntos 

relacionados com a Cidade Educadora (consultados os documentos Doc.3 CMA/PA a 

Doc.8 CMA/PA). O PAC, sempre em sintonia com as orientações superiores, ao definir 

os objectivos anuais insiste neste tema, justificando assim os inúmeros projectos 

apresentados. 

Continuando a política educativa adoptada, em 2004, a autarquia aprova o novo 

enunciado da Carta das Cidades Educadoras. Assim está explícito na transcrição 

seguinte:  

 

“A Cidade enquanto espaço de memória, de cultura, de solidariedade e de 

educação é um dos princípios estabelecidos na Carta das Cidades Educadoras que 

Almada subscreveu em 1997, tendo reafirmado a sua adesão em Novembro de 2004, ao 

aprovar o novo enunciado.” 

(Doc.32 CMA/RC) 

 

F - Promover experiências que abranjam o cruzamento de saberes 

intergeracionais, numa perspectiva de educação global. 

Extravasando o intercâmbio de saberes, está implícito neste objectivo o apelo à 

participação e aproximação das famílias na educação dos mais novos e no respeito pelos 

mais velhos. Toca-se assim num dos factores responsáveis pelo insucesso escolar, 

delinquência juvenil e outros, como é actualmente a desagregação das famílias. 

São exemplo de projectos nesta área: 

 

“O saber dos avós”  

(Doc.58 IPSS/FC);  

“Histórias e Jogos em Tradição - Pretende-se criar Espaços específicos de 

dramatização, e contos de histórias, com a participação activa de crianças/jovens/pais 

e professores numa troca de saberes e práticas culturais”  

(Doc.54 IPSS/FC);  

“Intergeracional à descoberta do nosso concelho - A descoberta de Almada, 

com os mais novos e os mais velhos”; 

(Doc.55 IPSS/FC) 
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Em síntese: 

Ao reflectirmos sobre o estudo que acabámos de realizar, podemos afirmar que o 

PAC, através da definição dos seus objectivos, constitui: 

- Um mediador entre as necessidades educativas das escolas, os recursos 

municipais e as potencialidades territoriais;  

- Um incentivo à participação em actividades que promovem a autonomia e a 

identidade; 

- Um meio de sensibilização para os problemas sociais, culturais e ambientais 

que afectam as populações a nível mundial;  

- Um meio de divulgação da política educativa da CMA; 

- Um pilar no desenvolvimento educativo local.  

 

1.3. A organização do PAC 

O grupo PAC foi constituído no ano de 1992/93, por técnicos superiores de 

vários serviços a nível interdepartamental, com alguma ligação às escolas, 

nomeadamente: Sector da Educação, Sector da Acção Sociocultural, Sector do 

Desporto, Divisão dos Museus, Departamento do Ambiente e Centro de Informação 

Autárquica ao Consumidor (Informação recolhida em Doc.41 CMA/I.I. e Doc.1 

CMA/ORGN). 

 
Serviços constituintes do Plano de Acção Cultural da Câmara 

Municipal de Almada  

              1992/93     

 

 
 
        

         

         

         

         
 
 
 
 
 
         

         

         

         

   Organograma 1       

     Serviços constituintes  

        Sector da Educação  

Sector da Acção SocioCultural 
sóciocultural 

Divisão dos Museus 

             Coordenação 

             Coordenação  

Departamento do Ambiente 

 Centro Infor. ao Consumidor  

Sector do Desporto 
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Em 24 de Maio de 1994, a reestruturação e funcionamento de algumas unidades 

orgânicas da C.M.A. são aprovados em Diário da República (Doc.1 CMA/ORGN). 

O Departamento do Desenvolvimento Social e Cultural, passou a designar-se 

Departamento da Acção Sociocultural e alguns Sectores, converteram-se em Divisões.  

O Sector do Desporto organizou-se como Divisão do Desporto, o Sector da 

Educação como Divisão da Educação e Juventude, o Sector da Acção Sociocultural 

como Divisão da Acção Sociocultural. No Departamento do Ambiente foi criado o 

Gabinete do Ambiente. (Informação retirada de Doc.1 CMA/ORGN)   

A estrutura dos serviços municipais apresenta então um desenho organizacional 

diferente. O PAC sofre as consequências da primeira alteração departamental, como 

comprova o texto seguinte: 

 

“Necessidade de manter o esforço para melhorar o funcionamento do grupo de 

trabalho no sentido de ultrapassar as diversidades funcionais” 

(Doc.89/CMA/ACT/GRU) 

 

Os técnicos responsáveis pela coordenação do PAC mantêm-se. Todavia 

verificam-se alterações nos representantes dos serviços constituintes. (Consultado o 

documento Doc.89/CMA/ACT/GRU)  

O grupo, além das reuniões realizadas periodicamente, não descura o 

acompanhamento dos projectos junto dos professores e a avaliação final dos mesmos, 

como é possível verificar neste exemplo: 

 

“…a importância das deslocações ao terreno para observação de algumas 

etapas do desenvolvimento do projecto…”  

(Doc.90 CMA/ACT/GRU) 

 

É a partir das sugestões apresentadas pelos professores e das orientações 

superiores que o grupo reorganiza o Plano para o ano seguinte, assim vem expresso 

numa das actas de grupo:  

 

“Sugestões a considerar em 1996/1997:...Dinamização de acções de formação, 

creditadas; maior apoio material…atribuição atempada dos subsídios às escolas…  
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…necessidade de se adoptar um esquema de avaliação contínua”  

(Doc.90 CMA/ACT/GRU) 

 

Em 1995/96, o grupo decide definir os temas dos projectos, apresentando-os nas 

candidaturas, evitando a dispersão das matérias, segundo ilustra a proposta de reunião 

de câmara daquele ano: 

 

“O conjunto desses Projectos foi dividido por temas, a saber: Educação 

ambiental; cultura; património e tradições; expressões; desporto e ciência.” 

(Doc.17 CMA/RC) 

 

Em 1996/97, por orientação governamental, entram em funcionamento os 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. O grupo responde com a inclusão de 

objectivos específicos de apoio a esta nova experiência autárquica, como mostra o 

exemplo: 

 

“A relação escola - meio, com incidência nas especificidades sociais e culturais 

da comunidade” 

(Doc.18 CMA/RC) 

 

Em 1996/97 a cidade de Almada integra a Associação Internacional das Cidades 

Educadoras. 

Em resposta aos feed-backs das escolas, o PAC privilegia os projectos cujos 

temas se relacionem com os princípios vigentes na Carta das Cidades Educadoras.  

Entre outros, damos o exemplo de dois projectos:  

 

  “Promover a Cidadania” da E.B.I. da Charneca de Caparica, ou “Conhecer, 

integrar, educar” da E.B.1 nº2 do Pragal (Doc.18 CMA/RC) 

 

O grupo não está alheio ao movimento migratório a nível mundial, como refere 

na transcrição seguinte:   
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“As recentes modificações ocorridas no quadro migratório mundial…têm 

motivado as escolas a aderirem a programas de intercâmbios escolares” 

 (Doc19 CMA/RC) 

 

Reconhecendo as facilidades de comunicação que caracterizam a sociedade 

contemporânea, responde aos projectos, quando pretendem aderir a iniciativas de 

Intercâmbio escolar, como ilustra o projecto, “A diversidade cultural” da Escola 

Secundária Francisco Simões (Doc.20 CMA/RC).  

No ano de 1997/98, embora a coordenadora do PAC, representante da Divisão 

da Educação e Juventude, mantenha a sua presença nas reuniões, sempre que possível, 

esta função passa a ser assumida por outro técnico superior do mesmo serviço (Doc.42 

CMA/I.I.) 

Constata-se, pela apreciação feita nos documentos recolhidos, que o grupo reúne 

várias vezes ao longo do ano, nem sempre nas datas previstas, como é possível verificar 

através das actas registadas em, Doc.89 CMA/ACT/GRU; Doc.90 CMA/ACT/GRU; 

Doc.91 CMA/ACT/GRU.  

No desenvolvimento das reuniões, o grupo programa, organiza, acompanha e 

decide sobre assuntos relacionados com o PAC, como é possível analisar no seguinte 

exemplo: 

 

“Relativamente à metodologia utilizada na apreciação dos projectos, procurou-

se que estes fossem partilhados e discutidos pelos diferentes técnicos do grupo PAC, 

cujas áreas o projecto abordava, tendo sido a proposta de apoio financeiro elaborada 

conjuntamente.” 

(Doc.43 CMA/I.I.) 

 

A dificuldade em reunir vem expressa nos relatórios de avaliação interna, pela 

coordenadora do PAC, desde o início do Plano e é sobretudo devido à falta de 

disponibilidade por parte dos elementos do grupo, como se comprova na seguinte 

transcrição: 
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“…necessidade de cada serviço se redimensionar no sentido de assegurar a 

presença - acção efectiva – do técnico, com o objectivo de minimizar as diversidades 

funcionais, objectivos e estratégias de acção”.  

(Doc.94 CMA/ACT/GRU) 

 

Segundo análise feita à constituição do grupo, verificam-se alterações da equipa, 

de ano para ano e de reunião para reunião, como se pode constatar pelo teor dos 

documentos analisados, nomeadamente, Doc.88 CMA/CO/GRU.   

Através da opinião manifestada pelos coordenadores dos projectos, nos 

relatórios apresentados, essas alterações limitam o andamento interno do Plano. Assim 

justifica o seguinte exemplo: 

  

“A inclusão de novos elementos no Grupo tem provocado disfunções na sua 

dinâmica…” 

(Doc.89 CMA/ACT/GRU) 

 

O PAC, desde o ano de 1992/93 até ao ano 1999/00, tem vindo a debater-se com 

outro problema, nomeadamente a atribuição de verbas em tempo útil. Na tentativa de 

solucionar este impasse, que se mantém ano após ano, decide propor dois momentos de 

apoio financeiro, o primeiro em Dezembro e o segundo em Março, como é possível 

verificar na transcrição seguinte: 

 

“O apoio financeiro será atribuído em duas tranches, sendo a primeira, agora 

em Dezembro e a segunda em Março.” 

(Doc.41 CMA/I.I.) 

 

Esta iniciativa do grupo mantém-se até 2004/05, sofrendo posteriormente 

alterações, como será possível analisar no desenrolar do trabalho. 

O organograma no ano lectivo 2004/05 é o seguinte: 
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Serviços constituintes do Plano de Acção Cultural da Câmara 

Municipal de Almada    
                  2004/05       

           
 

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
           
           

    Organograma 2       
           

Em 17 de Dezembro, a Assembleia Municipal aprova a alteração à 

macroestrutura da Câmara Municipal de Almada, que passa a ser constituída por quatro 

Direcções Municipais e unidades orgânicas de apoio e operacionais. (Doc.2 CMA/ 

ORGN) 

A alteração organizacional dos serviços municipais afecta profundamente a 

dinâmica do grupo PAC, uma vez que praticamente todas as estruturas são afectadas, 

pela consequente movimentação dos recursos humanos. 

Em 2005/06, o grupo propõe a atribuição de verbas apenas num único momento, 

devido às dificuldades na concretização das reuniões, fundamentais à concretização das 

várias fases do Plano. Segundo o grupo, esta dificuldade deve-se sobretudo aos 

seguintes factores:  

-  Atraso na tomada de posse da administração da autarquia; 

Serviços constituintes 

Divisão da Educação 

Div. Acção Socio Cultural 

Divisão da Juventude 

Divisão dos Museus 

Departamento do Ambiente 

Div. História Local e Arq. Hist. 

Divisão das Bibliotecas 

Depart.da Educ. e Juventude 

Divisão do Desporto 

Sector do Solar dos  Zagallos 

Coordenação 

Coordenação 
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-  Alterações de funções dos técnicos nos respectivos serviços; 

-  Alterações do corpo técnico, ou seja, na constituição do grupo.  

Informação recolhida em Doc.92 CMA/ACT/GRU. 

Damos como exemplo o texto seguinte: 

 

“Dado o atraso no lançamento das candidaturas, inerentes ao facto da proposta 

apenas ser aprovada após tomada de posse da administração da autarquia e à 

instabilidade criada pela saída ou tomada de posse em novas funções de alguns 

elementos do grupo de trabalho, discutiu-se a possibilidade de atribuir apenas uma fase 

de apoio financeiro (e não duas como previsto) de forma a não atrasar ainda mais o 

desenvolvimento dos projectos…” 

(Doc.92 CMA/ACT/GRU) 

 

Neste ano, a coordenadora do PAC acumula ainda as funções de chefe de 

Divisão dos Equipamentos e Recursos Educativos para a qual foi nomeada, após a 

recente reestruturação dos serviços. 

Em 2006/07, a coordenação do PAC, no que concerne à representação da 

Divisão da Educação e Juventude, é assumida por um técnico superior em funções nesta 

Divisão, mas recentemente chegado de outra Autarquia (Doc.88 CMA/CO/GRU). De 

salientar que a Divisão da Acção Sociocultural se faz representar pelo mesmo técnico, 

desde o início de vigência do PAC. Todavia, a Divisão da Educação, por questões que 

se prendem com a reorganização dos serviços, fez-se representar ao longo dos anos por 

três técnicos diferentes (consultados os documentos (Doc.89 CMA/ACT/GRU a 

DOC.94 CMA/ACT/GRU). 

Em 2006/07, o grupo PAC passou a ser constituído por mais um elemento 

representante da Casa da Cerca (técnico ao serviço da Divisão dos Museus e Património 

Cultural (Doc.88 CMA/CO/GRU). 

Também este ano, 2007/08, persiste o atraso, nas candidaturas e o consequente 

atraso na atribuição de verbas…, chegou às escolas em Junho!!! (Consulta realizada em 

Doc.87 AVA/ESC). 

Embora o diagnóstico do Plano, manifeste uma quebra no desenvolvimento das 

funções que se pretendem eficazes, saliento como aspecto positivo, o sentido de 

responsabilidade do grupo, em continuar a coordenar as Linhas Orientadoras da 

Autarquia (enquadradas, também em preocupações de nível mundial), com os 
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objectivos do PAC, apresentando, contudo, um documento de candidatura 

estruturalmente apelativo às preocupações educativas autárquicas, possível de verificar 

no exemplo: 

 

“No âmbito da Agenda 21 da criança, apoiar o Plano Municipal do Ambiente” 

 (Doc.6 CMA/PA) 

 ”Aprofundar o projecto Cidade Educadora e do Conhecimento…” ; “Promover 

a educação para a sustentabilidade em articulação com as escolas”.   

(Doc.8 CMA/PA) 

 

Em síntese: 

Inicialmente, o PAC surgiu devido à necessidade de dar resposta às solicitações 

das escolas. 

Actualmente, o PAC, ciente do papel adquirido no território educativo, propõe, 

apela e enquadra iniciativas de interesse não só no domínio estritamente educativo, mas 

de âmbito geral e comum a todos os quadrantes da população. 

Apesar das vicissitudes, o PAC continua a assumir-se como um eixo de ligação, 

no sentido de transmitir as tendências, preocupações e sugestões das escolas/professores 

/alunos para as instâncias superiores. 

 

“As escolas do nosso concelho têm vindo a desenvolver projectos PAC com 

turmas de Currículos Alternativos, procurando soluções alternativas ajustadas à 

diversidade de casos que não se enquadram no ensino regular, nomeadamente casos de 

insucesso escolar repetido, risco de abandono da escolaridade básica, problemas de 

integração na comunidade escolar ou dificuldades de aprendizagem.”  

(Doc.43 CMA/I.I.) 

 

Estas tendências, influenciam, de facto, as directrizes para o desenvolvimento do 

sistema educativo local, como se pode comprovar nas Opções do Plano e Orçamento de 

2003: 

“Apoiar outros projectos de discriminação positiva: programas de combate ao 

insucesso e absentismo escolar…” 

(Doc.4 CMA/PA) 
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Desenha-se deste modo um círculo rotativo de informações pertinentes, pois 

permite à autarquia a constante avaliação e inovação das actividades que pretende 

desenvolver.  

Ao longo dos anos de vigência do PAC, podemos constatar a plasticidade do 

Plano, face às referências programáticas superiores e, consequentemente, aos problemas 

comuns a nível local, nacional e internacional.  

Continuando esta sequência de ideias, o PAC tem actualmente, como grandes 

referências conceptuais estratégicas: 

- A Carta das Cidades Educadoras; 

- A Estratégia do Milénio. “Década do desenvolvimento Sustentável e Solidário” 

- As Linhas Estratégicas do Plano para 2007, designadamente “Desenvolver os 

Sistemas Educativo, Cultural e Desportivo” 

 

2. Os Projectos 

 

O estudo dos projectos socioeducativos não se refere unicamente aos projectos 

em si, mas é abrangente a todos os factores que implicam a sua aprovação, 

nomeadamente, os critérios de selecção, as linhas de apoio, os projectos aprovados por 

níveis de ensino, os projectos aprovados e financiamento, os projectos candidatados e 

apoiados. 

 

2.1. Critérios de Selecção dos Projectos 

Os critérios de selecção dos projectos estão intimamente relacionados com os 

objectivos do PAC. e vêm mencionados em todas as propostas de candidaturas (Doc.50 

IPSS/FC a Doc.58 IPSS/FC e Doc.59 ESC/FC a Doc.64 ESC/FC). Resumindo, 

apresentamos os seguintes exemplos: 

 

Objectivo - “Promover projectos e actividades que valorizem a relação 

escola/cidade com incidência nas especificidades físicas, sociais e culturais” 

Critério de Selecção –“ Valoriza a especificidade física, social e cultural local”  

Objectivo – “Potenciar as experiências educativas que abranjam o cruzamento 

de saberes intergeracionais, numa perspectiva de educação global”  
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Critério de Selecção – “Privilegia o envolvimento efectivo e afectivo 

intergeracional e interagentes educativos” 

  Objectivo – “Perspectivar a construção e consolidação de uma identidade 

educativa e cultural local fundamentada numa metodologia de interacção entre os 

diversos agentes educativos, nomeadamente com professores alunos, autarquias, 

associações de pais, etc”  

Critério de Selecção – Valoriza momentos/acções de partilha, aprendizagem e 

vivência dos princípios e valores subjacentes ao exercício da cidadania; Privilegia a 

integração dos diferentes níveis de ensino”  

(Doc.24 CMA/RC) 

 

Por outro lado, os objectivos de cada projecto socioeducativo tentam integrar-se 

nos objectivos do PAC e obviamente respeitar os critérios de selecção.  

É o que acontece por exemplo com o projecto do Centro Paroquial e Social do 

Cristo-Rei que tem como título “Histórias para contar ”, e por objectivos “Promover o 

convívio entre escolas e instituições através de um trabalho conjunto; Desenvolvimento 

das capacidades individuais e em grupo através das actividades exploradas; …” 

(Doc.56 IPSS/FC) 

Na verdade, os objectivos definidos para este projecto integram-se no 3º 

objectivo  atrás referido e respectivo critério de selecção, em particular no que se refere 

à “…interacção entre os diversos agentes educativos, nomeadamente com professores 

alunos, autarquias, associações de pais, etc.”  

Os projectos são organizados e seleccionados por temas, nomeadamente, 

educação ambiental, cultura, património e tradições, expressões, desporto e ciência.  

No ano 1994/95, o PAC apresenta os critérios de selecção com a seguinte 

justificação: 

 

“Com base na experiência recolhida no ano lectivo anterior, enriquecido pelas 

múltiplas sugestões/opiniões provenientes de diversas áreas e agentes educativos, a 

câmara considerou de privilegiar os seguintes critérios para a selecção e apoio 

financeiro a conceder: 

1- Promoção de inter-relação escola-meio, com incidência nas potencialidades 

endógenas de reprodução e influência para além do espaço escolar, envolvimento e 
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convergência de recursos de diversas entidades, especificidades sociais e culturais da 

comunidade; 

2- Envolvimento de diferentes níveis de ensino; 

3- Características de inovação.” 

(Doc.16 CMA/RC) 

 

No ano de 1996/97, o PAC incluiu nos critérios de selecção “O empenhamento e 

trabalho realizado em anos anteriores” (Doc.18 CMA/RC), estimulando os 

responsáveis dos projectos a melhorar a qualidade e o nível de concretização dos 

mesmos. 

O grupo PAC, atento às informações provenientes dos relatórios de avaliação 

dos anos anteriores e às directrizes superiores, reformula os critérios de selecção, 

sempre que considera necessário, como consta nos documentos consultados, 

designadamente Doc.19 CMA/RC e Doc.20 CMA/RC.  

Em1999/00, o grupo acrescenta aos critérios estabelecidos, os seguintes: 

 

“- Demonstra evolução qualitativa relativamente a anos anteriores; 

- Evidencia o factor continuidade.” 

(Doc.23 CMA/RC) 

 

Tal como já foi referido atrás, neste ano é necessário atribuir as verbas em dois 

momentos distintos, devido às dificuldades no arranque dos projectos.  Assim evidencia 

o seguinte texto: 

 

“…Considerou-se oportuna a reflexão em torno do seu (PAC) enquadramento 

conceptual…Desta avaliação conjunta, foi possível redefinir quer os objectivos quer os 

critérios de apreciação, balizados em factores de ponderação…Considerando o tempo 

de execução dos projectos (ano lectivo), foi possível estabelecer dois momentos de 

apoio, sendo este o primeiro e o segundo em Março de 2000, cujo valor financeiro ora 

proposto equivale sensivelmente a metade do valor proposto”. 

(Doc.23 CMA/RC) 
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Esta decisão vai ao encontro da avaliação realizada pelo grupo em anos 

anteriores principalmente nos projectos relacionados com o ambiente, como está 

mencionado no extracto de texto seguinte: 

 

 “A escassez de recursos financeiros e técnicos é particularmente sentida nos 

projectos de hortas e jardins…”  

(Doc.90 CMA/ACT/GRU) 

 

No ano 2000/01, o grupo realiza um documento de apreciação dos projectos 

(Doc.26 CMA/RC), onde se encontram ordenados os critérios de selecção, sendo que 

em função do grau de envolvimento de cada um deles, é estipulada a respectiva 

ponderação. 

Estabeleceu-se um valor mínimo e um valor máximo, para atribuir aos projectos, 

respectivamente 50.000$00 e 300.000$00. 

No ano 2001/02, surgem as linhas de apoio específicas, onde são enquadrados os 

Critérios de Apreciação (Doc.28 CMA/RC). 

O facto do número de projectos aumentar de ano para ano, levou a que o grupo 

redimensionasse, os apoios financeiros a atribuir, numa lógica de optimizar, esta 

vertente do PAC. A transcrição a seguir mencionada explicita os valores concedidos: 

 

“De referir ainda que se estabeleceu como valor mínimo de apoio 50.000$00 

(este valor é nalguns casos inferior por ser esse o apoio solicitado pelas escolas) e 

como valor máximo 300.000$00, tendo o valor proposto duas bases: Por um lado a 

ponderação obtida e, por outro lado o número de alunos envolvidos (quanto mais 

alunos, maior é o apoio financeiro proposto).  

(Doc.43 CMA/I.I.) 

 

Podemos constatar a preocupação do grupo, ao longo dos anos, em adaptar os 

critérios de selecção aos objectivos propostos anualmente, bem como aos relatórios de 

avaliação dos responsáveis, ao número de projectos candidatos, às particularidades de 

cada projecto, como por exemplo: 

 

“…Este valor inclui algumas áreas/projectos que não se enquadram nos 

critérios de ponderação definidos, no entanto e atendendo à sua especificidade, 
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consideramos que devem ser apoiados financeiramente, conforme proposta a seguir 

enunciada…” 

(Doc.43 CMA/I.I.) 

 

O grupo é também condicionado pelas ordens superiores, principalmente quando 

estas limitam as verbas disponíveis para o PAC; 

 

“Á semelhança do ano lectivo anterior, reforçamos uma vez mais a necessidade 

de se reavaliar o orçamento desta linha de intervenção municipal, pois ele é o suporte 

da utilização de algumas actividades, como são a a Festa Verde e o Inter-escolas de 

Teatro que atingem níveis de participação muito significativos”. 

(Doc.49 CMA/NS) 

  

2.2. Linhas de Apoio 

No ano 2001/02, são criadas linhas de apoio, com o fim de explicitar melhor os 

critérios de selecção, agrupando os projectos em função das suas características e 

também pela necessidade de justificar perante a CMA e as instituições concorrentes, o 

pedido de atribuição de verbas em dois momentos do apoio financeiro, como diz o 

documento: 

 

 “As condições de financiamento estabelecidas e divulgadas no início do ano, 

prevêem a existência de dois momentos de apoio financeiro aos projectos que cumpram 

os critérios definidos…”  

(Doc.45 CMA/I.I.) 

 

As linhas de apoio são a continuidade dos critérios de selecção, mas reunidas por 

grupos com características idênticas. 

No primeiro ano criaram-se quatro linhas de apoio. 

Linha de apoio A 

- Para projectos em áreas estratégicas de intervenção municipal em matéria de 

educação. 

Linha de apoio B 

- Para projectos de desenvolvimento comunitário. 
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Linha de apoio C 

- Para projectos educativos de escola. 

Linha de apoio D 

- Para actividades ou iniciativas de carácter pontual, 

(Informação seleccionada de Doc.97 CMA/LO/PAC). 

Em 2002/03, logicamente agruparam-se as linhas B e C do ano anterior numa 

única linha de apoio, a B, mantendo-se as outras duas com as mesmas características. 

(Informação seleccionada de Doc.2 CMA.L.O. PAC Ano-2003/04) 

Para os anos 2003/04, 2004/05 e 2005/06 o grupo reformulou a nomenclatura, 

restringindo as linhas de apoio apenas a duas, mantendo no entanto os conteúdos de 

base, da seguinte forma: 

Linha de apoio A: 

- Promove o reforço da ligação escola /meio; 

- Cria recursos educativos locais; 

- Promove projectos socioeducativos inovadores; 

Linha de Apoio B: 

Apoia actividades de curta duração da iniciativa da comunidade educativa. 

No ano de 2006/07, mantém as linhas de apoio criadas no ano anterior. No 

entanto, devido ao atraso nas candidaturas, o grupo propõe apenas um único momento 

de apoio financeiro, contrariando assim as intenções subjacentes à criação das linhas de 

apoio (Doc.30 CMA/RC). 

Em 2007/08, é apresentada pela primeira vez para aprovação em reunião de 

CMA, a grelha de avaliação dos projectos, para apoio financeiro. A referida grelha, 

apresenta pormenorizadamente os critérios de selecção contemplados em cada linha de 

apoio, bem como a percentagem atribuída para cada item. 

As alterações mais significativas (além daquelas já estabelecidas no ano 

anterior) verificam-se nas temáticas dos projectos a privilegiar:  

Linha de Apoio A 

- A acção local faz avançar o mundo; 

- Ciclo urbano da água a 100%; 

-Temas propostos pela UNEP e UNESCO; 

- Património histórico; 

- Arte pública urbana; 

- Desporto e actividade física; 
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- Património cultural e social; 

Toxicodependências, a sexualidade, gravidez na adolescência, hábitos de vida 

saudáveis; 

- Minorias; intercâmbios culturais. 

Linha de Apoio B 

- Projectos que estimulem a produção de recursos didáctico-pedagógicos de 

âmbito local…; 

- Projectos que promovam a cooperação inter-sistemas de educação e ensino, 

bem com outros parceiros locais…; 

- Projectos que contemplem a participação de elementos da comunidade 

envolvente…; 

- Projectos que apresentem momentos de exterioridade e visibilidade da 

acção…; 

- Projectos que privilegiem a continuidade de acções de reconhecido interesse 

local…; 

- Projectos que incentivem a criatividade e a inovação pedagógica…”. 

(Informação seleccionada de Doc.100 CMALO/PAC e Doc.38 CMA/RC) 

De salientar que, ao longo dos anos, os critérios de selecção/linhas de apoio 

evoluíram no sentido de clarificar e atribuir atempadamente os apoios financeiros aos 

projectos, com o objectivo de optimizar os serviços prestados: 

 

“A verba será atribuída em duas tranches, sendo que o primeiro apoio será 

aprovado em sessão pública de Câmara antes do civil terminar. Esta1ª tranche de 

apoios destina-se ao arranque do projecto. A 2ª tranche será aprovada a meados do 

ano lectivo (Março/Abril)”  

(Doc.97 CMA/LO/PAC) 

 

No entanto, e contrariando esta intenção, verifica-se no ano 2006/07, um atraso 

nas candidaturas causando constrangimentos na atribuição de verbas. De facto, neste 

ano o apoio financeiro fez-se apenas numa única tranche, respectivamente para as IPSS, 

e para as escolas, como comprovam as reuniões de câmara nos documentos Doc.35 

CMA/RC e Doc.36 CMA/RC. 

Existe de facto um eixo vertical de influências, entre as políticas educativas 

adoptadas pela autarquia e o modo como o PAC as planifica as trabalha e as concretiza 
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no terreno. Desenhando um triângulo, situamos no topo as linhas orientadoras do 

município que constituem o suporte ideológico dos objectivos do PAC, a partir dos 

quais são definidos os critérios de selecção, por sua vez operacionalizados nas linhas de 

apoio (consultados os documentos, Doc.3 CMA/PA a Doc.8 CMA/PA e Doc.14 

CMA/RC a Doc.39 CMA/RC). 

 

                          Eixo vertical de influências do PAC 

                                                                          
                                              Organograma 3 

 

2.3. Projectos aprovados por níveis de ensino 

Como é possível verificar no gráfico 1A, as escolas do 1º ciclo foram claramente 

as mais participativas nos primeiros 5 anos, registando-se no ano de 1996/1997 o valor 

mais alto.                                                          
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De salientar que, neste período, o parque escolar do 1º ciclo no concelho de 

Almada era constituído por 42 escolas, 300 professores e cerca de 6.000 alunos.  

Os primeiros anos da década de 90 foram caracterizados sobretudo pela 

participação activa dos professores do 1º ciclo, nas iniciativas propostas pela autarquia, 

nomeadamente em acções de formação na área da expressão física e motora, 

promovidas pelos programas da expressão física e motora, bem como, do xadrez, do 

andebol do futebol, do basquetebol e da alfabetização musical. (Consultados os 

documentos, Doc.3 CMA/PA a Doc.8 CMA/PA e Doc.9 CMA/RCG a Doc.13 

CMA/RCG) 

Estas iniciativas ofereciam aos professores condições para reavivarem e, 

simultaneamente, enriquecerem os conhecimentos em matérias de complemento 
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curricular e extra-curricular. A dinâmica estabelecida permitiu aos professores, 

adquirirem um leque diversificado de actividades de grande interesse, motivação e de 

êxito para os alunos. 

Nas escolas do 1º ciclo, principalmente em zonas periféricas, nomeadamente a 

Trafaria, a Costa de Caparica e o Laranjeiro, encontram-se alunos com fracos recursos 

económicos, nalguns casos vivendo em condições de grande precariedade, económica, 

familiar e afectiva (informação recolhida em Doc.40 CMA/I.I.). Os professores do 1º 

ciclo ultrapassam frequentemente as suas competências para ocuparem também, o lugar 

de assistentes sociais e de pais. A participação em actividades do domínio 

socioeducativo, constitui muitas vezes o único meio de alguns alunos encontrarem êxito 

no seu desempenho escolar, sendo também um meio de motivação para ir à escola (não 

basta somente o almoço que lhes é oferecido).  

Esta onda de influência generalizou-se por arrasto a todas as escolas que, ao 

verificarem as possibilidades de financiamento, para a concretização de projectos 

socioeducativos, iniciam um processo de investimento em actividades educativas 

devidamente programadas, onde se enquadram ainda outros actores, como por exemplo, 

as famílias.   

Nos anos de 1997/98 e 1998/99, mantém-se a grande participação das escolas do 

1ºCiclo. Contudo, em 1999/00, inicia-se o processo de autonomia e gestão das escolas, 

provocando algumas movimentações, nos níveis de ensino, no sentido da formação dos 

agrupamentos, o que desestabilizou, em parte, a organização para este tipo de 

iniciativas.  

O parque escolar do 1ºciclo foi aquele que mais sentiu as alterações resultantes 

da autonomia das escolas. O gráfico 2 revela essa descida acentuada no nº de projectos 

aprovados, no 1º ciclo. 

Neste contexto, com a formação dos primeiros agrupamentos, constata-se um 

maior equilíbrio entre as escolas do 1º Ciclo, do 2º/3º Ciclo e as do secundário. As 

escolas do 2º e 3º ciclo revelaram, neste período, maior índice de participação.  

De salientar que, nesta primeira fase da organização dos agrupamentos, as 

escolas sedes, foram as do 2ºe 3º ciclo, concentrando aí toda a informação proveniente 

do exterior, bem como decisões a tomar e toda a logística inerente à recente gestão. 

Os jardins de infância participaram activamente nos últimos cinco anos. O 

número de projectos aumentou consideravelmente. Neste caso, vieram a beneficiar com 

a formação dos agrupamentos.  
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As IPSS foram as instituições educativas com o nível de participação mais 

equilibrado ao longo dos anos. 

No sentido de melhor compreendermos a tendência da evolução do PAC, desde 

a sua implementação até aos dias de hoje, vamos analisar as categorias seguintes. 

 

2.4. Projectos aprovados e financiamento 

O número de projectos aprovados pode ter vários tipos de apoio, 

designadamente, financeiro, técnico e logístico. São muito poucos aqueles que não 

necessitam de apoio financeiro e quase todos necessitam dos três tipos de apoio 

(Informação recolhida em Doc.41 CMA/I.I. ; Doc.45 CMA/I.I. e Doc.46 CMA/I.I.). 

O PAC teve início no ano 1992/93 e, desde então até ao ano de 1998/99, 

aumentou significativamente o número de projectos aprovados passando de 21, no 

primeiro ano, para 127, em 1998/99 (ver gráfico 2A e 2B). A seguir revelamos a 

opinião da coordenadora do PAC manifestada nas informações internas seguintes: 

 

“À semelhança dos demais anos lectivos, o Plano de acção Cultural revela um 

bom nível de acolhimento junto da comunidade educativa local, sendo este indicado 

pelo nº de projectos apresentados pelas escolas/instituições…” 

(Doc.40 CMA/I.I) 

 

“Tal como em anos anteriores o PAC teve uma forte adesão…” 

(Doc.42 CMA/I.I.) 

 

Em 1999/00, candidataram-se 164 projectos, no entanto, foram aprovados para 

apoio financeiro, apenas 79. Neste ano, o grupo PAC reorganizou os critérios e foi mais 

rigoroso na apreciação dos mesmos (Gráficos 4A e 4B).  

 

“Da avaliação de anos anteriores, entendeu o Grupo PAC reforçar os critérios 

de apreciação. Assim serão apoiados os projectos…” 

(Doc.42 CMA/I.I.) 

 

Contudo, devido às dificuldades de ordem logística, técnica e financeira, em 

gerir tão elevado número de projectos, no ano de 2000/01, o Grupo PAC, seguindo 

orientações superiores, restringe o número de candidaturas. Limita até três projectos por 
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escola/agrupamento, permitindo uma quarta possibilidade em situação que justificasse a 

pertinência do projecto. As escolas atravessam um período de reestruturação orgânica e 

funcional o que, de certo modo, condiciona a apresentação dos projectos, como se pode 

verificar no texto seguinte: 

 

“…solicitou-se às Escolas /Agrupamentos que identificassem e seleccionassem 

os projectos a candidatar, tendo por limite referência a apresentação de 3/4 

candidaturas por Escola/Agrupamento…por este ano ser ainda um ano de transição 

entre os modelos existentes e o novo modelo de Autonomia e Gestão das escolas, 

considerou-se a possibilidade dos Agrupamentos poderem apresentar mais do que o nº 

estabelecido…Esta situação de excepção originou que o nº de projectos apresentado 

não fosse muito mais reduzido comparativamente a anos anteriores”. 

(Doc.43 CMA/I.I.) 

 

Na mesma informação interna, a então chefe de Divisão da Educação e 

Juventude, responde com a seguinte apreciação: 

   

 “…constata-se um decréscimo no nº de projectos apoiados, simultaneamente 

propõe-se linhas de apoio diferenciadas…”  

(Doc.43 CMA/I.I.) 

 

Naturalmente diminuiu o número de candidaturas, foram apoiados 88 projectos.  

Os projectos aprovados apresentam oscilações, variando entre os 90 e os 66, para atingir 

o valor mais baixo no ano transacto 2006/07, de apenas 53 projectos aprovados.                                             

Verifica-se, no gráfico 2A, uma evolução significativa no número de projectos 

apoiados, nos primeiros 5 anos de vigência do PAC.  

Existe relação entre o número de projectos aprovados e o orçamento da CMA 

para o PAC. Todavia, no ano de 1996/97, embora o número de projectos tenha 

aumentado, o orçamento baixou, mas ligeiramente significando com isso que o PAC 

nivelou os apoios financeiros do seguinte modo: 

 

“Da experiência acumulada foram ainda reforçados os critérios de 

apreciação...”(Doc.40 CMA/I.I.) 
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Restringiram o apoio financeiro em determinados projectos, mas reforçaram-no 

em zonas do concelho mais carenciadas. Assim diz o texto seguinte: 

   

“…potenciou as propostas apresentadas pelas escolas/instituições nas ZEP 

(Zonas Educativas Prioritárias), através do reforço do apoio autárquico…”  

(Doc.40 CMA/I.I.) 

 

De salientar que, neste ano, entrou em funcionamento no Monte de Caparica, a 

experiência dos “Territórios Educativos de Intervenção Prioritária”, da Comissão de 

Rendimento Mínimo (informação recolhida em Doc.40 CMA/I.I e Doc.19 CMA/RC). 

Ao longo dos anos, o número de projectos aumentou consideravelmente. Tal 

como nos primeiros 5 anos, o orçamento do PAC acompanhou esta evolução (Gráficos 

2ª,B,C e 3ª,B e C). Mesmo quando se verifica um decréscimo no número de projectos, o 

orçamento não sofre descida digna de registo, uma vez que segundo a Autarquia, 

 

 “…priorizou-se a qualidade em detrimento do nº de projectos…”  

(Doc.43 CMA/I.I.) 

 

O apoio aos intercâmbios escolares, principalmente ao nível das escolas 

secundárias, foi outro factor que contribuiu para aumentar o orçamento concedido ao 

PAC: 

 

“As recentes modificações ocorridas no quadro migratório mundial associadas 

a uma maior diversificação das vias e formas comunicacionais têm motivado as escolas 

a aderirem a programas de intercâmbios escolares…Dado que muitas destas acções 

envolvem deslocações de alunos ao estrangeiro, as escolas… solicitaram o apoio à 

autarquia” 

(Doc.19 CMA/RC) 

 

Nos últimos 5 anos, o orçamento acompanha o número de projectos aprovados. 
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Resumindo, no primeiro ano, em 1992/93, o orçamento foi de 11.000.00 Euros e 

atingiu o máximo em 1999/02 com o valor de 39.995.00 Euros 

Em 2001/02 o valor foi de 39.615.00 Euros. Entre 2003/04 e 2007/08, o orçamento 

oscilou entre os 22.000 Euros e 28.000 Euros. Na maior parte dos anos, verifica-se uma 

proporção entre o número de projectos e o valor orçamental para o PAC, mas como 

constatámos atrás (intercâmbios escolares), nem sempre esta característica se manteve.  

                                                     

2.5. Projectos candidatos e apoiados  

Apesar do município ter restringido o número de projectos, as escolas continuam 

a manifestar interesse em participar e realizar actividades que estimulem os alunos, para 

práticas extra-curriculares. Este interesse fica registado no número de projectos 

candidatos, que não foram apoiados. A seguir apresentamos a opinião da coordenadora 

de um projecto:  

 

“É pena haver um número limitado de projectos a ser aprovados por 

Agrupamento, deixando de fora alguns projectos interessantes” 

(Doc.67 ESC/AVA) 

 (Não foi possível encontrar dados dos projectos candidatos de anos anteriores a 1998).  

A diferença mais significativa registou-se no ano 2000/01. A menos significativa 

em 2005/06.  
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                                                                          Gráfico 4B 

Nos últimos cinco anos, a diferença entre o número de projectos candidatos e os 

aprovados é menor comparativamente aos cinco anos anteriores. O estudo dos 

documentos escritos (fichas de candidatura e informações internas) leva-nos a 

considerar que o grupo procurou, ao longo dos anos, clarificar a metodologia 

relacionada com a selecção dos projectos e promover a divulgação dos mesmos. Foi 

mais rigoroso na apresentação do documento de apoio à ficha de candidatura, onde vêm 

mencionados os critérios de selecção e as linhas de apoio.  

Conhecendo à partida os objectivos e critérios da candidatura, os professores 

esforçam-se na apresentação de projectos pertinentes e integrados nas orientações 

propostas pelo PAC.    

                                              

3. As temáticas dos projectos 

 

Neste ponto iremos apresentar, numa primeira fase, o estudo realizado sobre a 

distribuição das temáticas dos projectos ao longo dos anos. Posteriormente, 

aprofundaremos a evolução de cada temática em particular. 

 

3.1. A distribuição das temáticas dos projectos 

No início do PAC, os temas abordados versavam matérias diversificadas, como é 

possível constatar nos documentos a seguir mencionados: Doc.14 CMA/RC e Doc.º15 

CMA/RC. 
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Os gráficos números 5A, 5B e 5C, por questões da organização do estudo, não 

revela essa diversidade. Os projectos foram incluídos nas temáticas relacionadas com os 

respectivos temas e em “Outros”. 

Observando os gráficos seguintes, verificou-se nos primeiros cinco anos a 

tendência para as áreas relacionadas com a saúde e o ambiente, logo seguido do 

património/tradições e das expressões com valores ligeiramente mais baixos 

(informação recolhida de Doc.14 CMA a Doc.18 CMA/RC). 

Entre 1997 e 2002, o ambiente continua a ser o tema mais procurado, no entanto, 

os assuntos relacionados com as expressões, a cultura, o intercâmbio cultural e o 

património são também aqueles em que a comunidade educativa revela algum interesse. 
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Nos últimos cinco anos, o ambiente continua a liderar as preferências dos 

professores. Contudo, o número de projectos relacionados com a cultura e o património, 

são também sintoma, da importância dada aos valores da cidadania, da cultura e do 

património.  

O PAC, no ano 2004/05, insere-se na segunda linha estratégica definida para o 

ano de 2005, que é a seguinte: 

  

“Criar novas formas de mobilidade, melhorar as acessibilidades e o 

estacionamento” 

 (Doc.19 CMA/R.C. Data-2005/02/16) 

 

Deste modo, incentiva a comunidade educativa a participar em projectos nesta 

área de intervenção, como é evidente no texto seguinte: 

 

  “A CMA, no âmbito do PAC para este ano lectivo (2004/05), pretende reforçar 

e apoiar projectos e/ou acções que promovam o estudo da mobilidade, acessibilidades e 

/ou estacionamento no concelho” 

(Doc.112 Of/Fax CMA/Div/Ed/Juv.) 

. 

De salientar que as motivações dos professores e alunos estão directamente 

relacionadas com os objectivos do PAC, uma vez que estes resultam, da avaliação 
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realizada pelas escolas no ano anterior e da política educativa da CMA em matéria de 

educação, como foi possível constatar também nos pontos anteriores. 

 

3.2. Ambiente, saúde e consumo 

 

A temática ambiente, saúde e consumo foi sempre a mais trabalhada ao longo de 

todos os anos do Plano (informação recolhida em Doc.14 CMA/RC a Doc.39 

CMA/RC). 

Em 1994/95, aumentou o número de projectos, quando o PAC considerou nos 

seus objectivos o seguinte: “Apoiar os projectos/actividades que potenciem a 

qualificação do meio”. Em 1995/96, a evolução foi mais significativa, tendo vindo a 

crescer, até ao ano 1999/00, no período em que se limitou o número de projectos 

candidatos (Informação recolhida em Doc.43 CMA/I.I.). Posteriormente, a participação 

manteve-se sem grandes alterações. A mostra dos trabalhos realizados em eventos 

promovidos pela autarquia, bem como o acompanhamento e o apoio logístico, técnico e 

financeiro, têm sido factor determinante na aposta desta temática, como é possível 

constatar no exemplo de projecto a seguir: 

 

“Aprendizes de ecologia” “…o projecto teve apoio de um técnico do 

Departamento do Ambiente…Do ponto de vista financeiro contámos com a atribuição 

de um subsídio da CMA, donativos dos pais e receita da Festa Verde” do Agrupamento 

Vertical de Escolas D. António da Costa. 

(Doc.74 ESC/AVA) 

 

É de louvar o papel relevante dos professores/educadores na sensibilização para 

as questões relacionadas com a preservação do ambiente. Exemplo de um projecto: 

 

“Nós e o Ambiente” do Centro Social do Cristo-Rei “Não se pode falar de 

Educação sem fazer referência ao meio social em que ela se insere. A nossa instituição 

situada num meio economicamente desfavorecido, debate-se também com dificuldades 

a nível da “educação” da própria comunidade, tendo já acontecido em anos anteriores 

campanhas de sensibilização para a limpeza das ruas e espaços comuns aos prédios 

(pátios interiores), promovidas por nós.” 

(Doc.57 IPSS/FC)                                                              
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3.3. Expressões 

 

As expressões incluem os projectos relacionados com as artes plásticas, a 

expressão física e motora e a expressão musical. Estão fundamentalmente associadas 

aos objectivos que incentivam a criatividade constituindo condições para a 

concretização do objectivo proposto pelo PAC, a seguir mencionado:  

 

  “Criar condições para a exequibilidade visibilidade de projectos/actividades 

dos agentes educativos do concelho” 

 

Os projectos aumentaram progressivamente até 1998/1999, altura em que 

atingiram o seu máximo para, baixarem claramente no ano seguinte, apresentando 

depois algumas variações (Informação recolhida em Doc.19 CMA/RC a Doc28 

CMA/RC). 

São exemplo destes projectos: 

 

  “Vamos descobrir as formas e as cores do Mundo” 

 (Doc.14 CMA/R.C. Data-2001/01/03), e 

 

 “A criança e a actividade sensório-motora” 

  (Doc.26 CMA/RC) 
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3.4.  Bibliotecas e Comunicação 

Relativamente ao tema bibliotecas e comunicação, a participação é evolutiva até 

ao ano de 1996/97. Mais tarde em 1999/00, apresenta uma descida acentuada, 

precisamente quando se inicia o processo de reestruturação das escolas. Volta de novo a 

subir atingindo o valor mais alto em 2001/02, aproximando-se, mais uma vez deste 

valor, no ano de 2005/06 (informação recolhida de Doc.14 CMA/RC a Doc.39 

CMA/RC e Doc.42 CMA/I.I., Doc.43 CMA/I.I., Doc.45 CMA/I.I. a Doc.49 CMA/I.I.).  

Muitas escolas têm criado condições para desenvolver o gosto pela leitura e pela 

escrita, como é possível constatar no projecto seguinte: “…criar hábitos de leitura e 

escrita nos alunos” (Doc.61 ESC/FCP) 
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A dificuldade na expressão escrita e oral, revelada pela maioria dos alunos, é na 

verdade uma preocupação dos professores em geral, por se manifestar em todas as 

disciplinas. Está implícito nos objectivos do PAC, em quase todos os anos, mas mais 

explícito no ano 2002/03, com o seguinte conteúdo: 

 

 “Potenciar experiências que permitam a construção, a compreensão e a 

interpretação dos significados físicos, históricos, económicos e culturais da cidade” 

(Doc.29 CMA/RC) 

 

Por outro lado também os projectos relacionados com os meios áudio-visuais, 

têm grande expressão, principalmente quando se relacionam com os centros de recursos 

educativos das escolas. Damos exemplo de um dos projectos desenvolvidos: 

 

“Projecto Redescobrir o C.R.E.” da Escola Prof. Ruy Luís Gomes. 

(Doc.31 CMA/RC) 

 

Este tipo de iniciativas enquadra-se num dos objectivos do PAC: 

 

“Estimular a produção de recursos didáctico - pedagógicos de âmbito local.”  

 (Doc.31 CMA/RC). 
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 3.5. Património e Tradições 

As questões relacionadas com a história local o património e as tradições têm 

cada vez mais, motivado professores e alunos. A autarquia, ao subscrever a Carta das 

Cidades Educadoras em 1997, e o PAC, ao incluir sistematicamente objectivos, 

apelando à participação nesta área temática, veio sem dúvida influenciar o número de 

projectos a apoiar. 

Como exemplo apresentamos o projecto da escola nº1 de Almada: 
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“Danças tradicionais/Folclore” da escola nº1 de Almada “Há 5 anos uma 

professora colocada na altura, nesta escola com a colaboração do Sector da Educação 

e do Desporto da CMA iniciou a formação em danças tradicionais e entusiasmada 

criou um horário pós lectivo uma disciplina extra curricular nesta área….Desde logo, 

esta actividade suscitou um enorme interesse pelos alunos e Encarregados de 

Educação. Sendo assim ao longo dos anos tem-se mantido esta actividade, mas agora 

fazendo parte do horário escolar semanal…Os resultados têm sido positivos por isso 

gostaríamos de dar continuidade ao projecto. 

(Doc.63 ESC/FC) 

 

O número de projectos aumentou progressivamente nos primeiros cinco anos, 

atingiu o valor mais alto em 1996/97,curiosamente no ano em que a autarquia aderiu à 

Associação das Cidades Educadoras. Obteve uma quebra entre os anos 1999/00 e 

2001/02, para subir depois e manter os valores sem grandes desníveis, até 2006/2007 

(informação recolhida de Doc.14 CMA/RC a Doc.39 CMA/RC e Doc.42 CMA/I.I., 

Doc.43 CMA/I.I., Doc.45 CMA/I.I. a Doc.49 CMA/I.I.).  

O grupo PAC, em 2002/2003, alterou o título do tema património e tradições 

para cultura património e tradições (informação recolhida em Doc.48 CMA/NS).  
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3.6. Multiculturas 

 

Apesar de alguns projectos não estarem directamente relacionados com os 

objectivos definidos pelo PAC, a autarquia considera-os pertinentes para a comunidade 

educativa e contempla-os no orçamento. Assim refere a coordenação do PAC numa 

informação interna: 

 

“…algumas áreas não se enquadram nos valores definidos, no 

entanto…consideramos que devem ser apoiados” 

(Doc.43 CMA/I.I.) 
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Damos ainda como exemplo os projectos seguintes: 

 

“Kuanza” da EB1/JI Nº2 do Laranjeiro, “Este projecto tem como finalidade, 

capacitar os alunos, para estruturarem a sua relação com a sociedade, de acordo com 

regras básicas de convivência que valorizam a multiculturalidade” 

(Doc.62 ESC/FCP) 

 

“Europa de mãos dadas” da escola Básica nº1 do Monte de Caparica é um 

exemplo na área das multiculturas.  

(Doc.25 CMA/RC) 

 

Este tema não teve grande expressão nos primeiros seis anos. Aumentou para o 

dobro em 1998/99, atingindo o máximo em 1999/00. No ano de 2002/03 o tema 

multiculturas foi incluído no tema cultura património e tradições (informação recolhida 

de Doc.14 CMA/RC a Doc.39 CMA/RC e Doc.42 CMA/I.I., Doc.43 CMA/I.I., Doc.45 

CMA/I.I. a Doc.49 CMA/I.I.).  
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3.7. Ciência  

De facto, a ciência, é o tema menos explorado pelos intervenientes neste 

processo. 

Atingiu o seu máximo no ano 1999/00 e, zero, em cinco dos quinze anos de 

vigência do PAC (informação recolhida de Doc.14 CMA/RC a Doc.39 CMA/RC e 

Doc.42 CMA/I.I., Doc.43 CMA/I.I., Doc.45 CMA/I.I. a Doc.49 CMA/I.I.).  

Os projectos apoiados nesta área, resultam muitas vezes do interesse dos 

professores coordenadores, não tanto por solicitação da autarquia, uma vez que não se 

encontram objectivos directamente relacionados com esta matéria (Doc.14 CMA/RC e 

Doc.15 CMA/RC) mas, sobretudo, como complemento dos programas curriculares e 

sensibilização para problemas da sociedade actual, como é possível verificar no 

exemplo a seguir: 

 

“O cantinho dos cientistas” da Escola nº2 de Vale Figueira. “A vida começa em 

todo o ser humano com a alimentação e esta tem uma influência determinante no 

desenvolvimento emocional, mental, físico e social de cada um. Por isso a Alimentação 

não deve ser abordada exclusivamente no âmbito de um ensino teórico, deve ser vivida 

no dia a dia tanto na escola, como em casa e na Comunidade em que está inserido. 

Neste sentido, a educação alimentar produzirá mais efeito numa escola voltada para a 

promoção da saúde.” 

(Doc.71 ESC/AVA)  
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Outro exemplo de projecto:  

Mãos à obra - ciência experimental” 

(Doc.23 CMA/RC) 
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  3.8. Mobilidade e Sustentabilidade 

O tema mobilidade e sustentabilidade, surgiu apenas no ano de 2004/05 e está 

relacionado com as linhas orientadoras da autarquia, a saber:  

“…implementação de projectos relevantes que contribuam para a consolidação 

de uma rede de respostas e recursos locais sustentados” 

(Doc.6 CMA/PA). 

 

 E o critério de selecção seguinte: 

 “Apoia projectos que abordem as questões da mobilidade, acessibilidade e 

estacionamento.”  

(Doc.32 CMA/RC) 

 

Damos como exemplo de projecto, o seguinte:  

“Projecto Segurança Rodoviária” da EB1/JI do Pragal. (Doc.34 CMA/RC) 
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3.9. Outros 

A temática Outros representa os projectos que não se inserem em nenhuma das 

temáticas propostas, mas também têm a sua expressão.                                   

Representam, entre outros, os projectos dos currículos alternativos, como são exemplo 

os seguintes projectos: 

 

  “Caminhar construindo o futuro - um projecto de currículos alternativos” da 

Escola Básica do 2º/3º Ciclo D. António da Costa, (Doc.24 CMA/RC). 
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E o projecto:  

“Dar vida” do Centro Comunitário Renascer. 

 (Doc.31 CMA/RC) 
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Em síntese: 

Logicamente, verifica-se também no estudo dos temas, a relação directa entre a 

preferência das temáticas abordadas, os objectivos do PAC e as grandes orientações da 

CMA.  

 A atitude estratégica da autarquia na aposta em iniciativas que promovem a 

actualização do sistema educativo local, como a inscrição nas A.I.C.E. em 1997, a 

elaboração do plano municipal do ambiente - agenda 21, a semana da mobilidade, o 

desenvolvimento de projectos de iniciativa própria da CMA, designadamente a 

alfabetização musical, o xadrez e o gigajoga, constituem na realidade factores de 

suporte para a dinâmica cultural e educativa de uma cidade que se diz educadora 

(informação recolhida em Doc.12 CMA/RCG).  

As iniciativas e projectos referidos, pelos níveis de participação atingidos, 

constituem uma referência positiva na política educativa autárquica. 

 

4. A avaliação do PAC 

 

Neste ponto iremos realçar sobretudo as opiniões expressas, pelos professores, 

nos relatórios de avaliação intercalar e avaliação final dos projectos realizados 

anualmente. 

O ponto seguinte apresenta o resultado da avaliação interna do grupo PAC, a 

qual se baseia essencialmente em questões externas e internas que influenciam o 

funcionamento do PAC e na avaliação realizada pelos professores. 

 

4.1. Avaliação realizada pelas escolas 

Logo nos primeiros anos do PAC, os professores são solicitados a preencher 

uma ficha de avaliação dos projectos, no final do ano lectivo, a qual apresenta também 

itens de sugestões e avaliação do PAC (Doc.65 AVA/ESC). 

Essa ficha de avaliação, apresentou ao longo dos anos, tal como as candidaturas, 

estruturas diferentes, mas variando pouco o conteúdo (informação recolhida de Doc.65 

AVA/ESC a Doc.87 AVA/ESC). 

Os professores nem sempre preenchem a ficha de avaliação final, por 

considerarem que os espaços não lhes permitem descrever a actividade, na sua 
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totalidade. Por essa razão, apresentam em substituição um relatório da autoria da escola, 

seguindo, no entanto, as instruções da ficha proposta pelo PAC (Doc.66 AVA/ESC).  

Orientando-se pelas opiniões dos professores expressas nos relatórios finais, o 

grupo elaborou também uma ficha de avaliação intercalar, a qual se tornou num 

contributo imprescindível para a avaliação contínua dos projectos, facilitando o 

acompanhamento, no sentido de saber se os objectivos estão a ser concretizados 

(Doc.76 AVA/ESC). 

  A avaliação intercalar foi sugerida, no ano de 1995/96, no relatório de avaliação 

final das escolas, nomeadamente pela EB1 nº2 da Cova da Piedade em, Doc.65 

AVA/ESC, sendo referido depois na acta de grupo do PAC como a seguir se menciona: 

 

  “Necessidade de se adoptar um esquema de avaliação contínua” 

(Doc.90 CMA/ACT/GRU) 

 

Nos primeiros anos, as escolas consideram o apoio logístico e financeiro 

insuficiente. Referem sobretudo a dificuldade na cedência dos autocarros. Solicitam a 

dinamização de acções de formação e o reforço de reuniões com os responsáveis pelos 

projectos, como é possível constatar, no texto seguinte: 

 

“As escolas consideraram o apoio financeiro insuficiente”; “…escassez de 

recursos técnicos” ; “Concessão tardia dos subsídios, por parte da Câmara atrasando 

as actividades previstas”; “…salienta-se a dificuldade na cedência dos autocarros”; 

“dinamização de acções de formação (creditadas)”; “Reforço das 

reuniões/professores/educadores que desenvolvam projectos na mesma área”  

(Doc. 90 CMA/ACT/GRU) 

 

Segundo a apreciação realizada pelas escolas, existiu um período entre 1998 e 

2003, francamente positivo, a nível das várias prestações do grupo PAC, como é 

possível constatar nos textos seguintes: 

 

“O apoio financeiro possibilitou atenuar parte das necessidades…O 

acompanhamento técnico é um excelente meio/convite ao conhecimento técnico que os 

professores não dominam, reforçando a partilha de saberes e aprendizagens 

diversificadas”  
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(Doc.65 AVA/ESC.) 

“Os professores consideram que o acompanhamento ao projecto foi satisfatório 

e que se traduziu num apoio monetário e humano” 

(Doc.67 AVA/ESC) 

 

Mais tarde, em 2005/06, o apoio financeiro tarda em chegar, nem sempre 

satisfaz as necessidades, é muitas vezes insuficiente, e nos últimos anos de 2005/06 e 

2006/07, todas as escolas mencionadas, se referem negativamente, a este ponto, pois as 

verbas chegaram às escolas no final do ano lectivo. Assim manifestam os professores 

nas apreciações seguintes: 

 

“A disponibilidade dos apoios financeiros foi um pouco tardia em relação às 

datas da realização das actividades …”  

(Doc.76 ESC.AVA. Ano 2005/06) 

“No 3º período nenhuma das actividades propostas foi realizada devido ao facto 

de a verba vir tardiamente e a escola não ter liquidez para assegurar as visitas 

programadas” 

(Doc.77 AVA/ESC) 

 

Como consequência, algumas actividades ficaram por realizar, outras foram 

transferidas para o ano seguinte e as que se efectuaram, segundo os responsáveis, 

dependeram do empenho dos professores, como vem referenciado do texto a seguir:  

 

“A demora relativamente à informação sobre a atribuição ou não da verba ao 

projecto; momento em que chegou à escola a informação da verba atribuída ao 

projecto (Junho); necessidade de alterar algumas actividades, umas devido à 

inexistência de recursos, outras por se considerarem mais adequadas, tendo em conta 

os interesses dos alunos”; “… A execução do mesmo (trabalho) só foi possível devido à 

boa vontade dos professores que adiantaram algumas verbas pessoais e muitas vezes 

materiais existentes nas salas de aula e na escola, tendo agora os docentes de ser 

reembolsados e os materiais repostos” 

(Doc.86 AVA/ESC) 
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O apoio material e logístico nem sempre satisfaz, principalmente no que diz 

respeito à cedência de autocarros, pois houve actividades que não se realizaram por 

dependerem completamente deste tipo de apoio. Assim vem explicitado no texto 

seguinte:  

 

“Visitas de estudo sem transporte da Autarquia que inviabilizou as saídas 

programadas por dificuldades económicas das famílias” 

    (Doc.78 AVA/ESC) 

 

Contudo, algumas escolas não tiveram problemas neste sentido, como mostra o 

exemplo: 

 

“O projecto decorreu dentro da normalidade, realizou todas as actividades 

previstas, apesar do subsídio do PAC não ter sido utilizado por só ter chegado à escola 

após o final do ano lectivo… Foram concedidos alguns autocarros para algumas das 

visitas de estudo marcadas no âmbito do projecto”  

 

O apoio técnico foi apreciado, quase sempre de forma positiva, salvo raras 

excepções, por exemplo: 

 

“…dificuldade na disponibilidade de um técnico se deslocar à escola para 

abordar o tema - alimentação equilibrada.” 

(Doc.84 AVA/ESC) 

 

Alguns professores referiram mesmo, que o apoio técnico é um incentivo ao 

desenvolvimento dos projectos, assim vem referido nos relatórios que se seguem: 

 

“O projecto teve o apoio de um técnico do Departamento do Ambiente…” 

(Doc.74 AVA/ESC. Ano - 2004/05) 

 

“O acompanhamento do projecto foi feito nas reuniões com a Autarquia” 

  (Doc.78 AVA/ESC) 
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“…apoio técnico da Biblioteca de Almada; apoio técnico do gabinete das 

Bibliotecas Escolares…”  

(Doc.80 AVA/ESC) 

“Continua a ser fundamental o apoio financeiro…e o apoio técnico” 

(Doc.80 AVA/ESC) 

 

Resumindo, os professores sugerem, a continuação do apoio técnico e 

financeiro, essenciais à consecução dos projectos, bem como a promoção de mais 

actividades associadas aos temas e a realização de reuniões de avaliação conjuntas, 

versando as mesmas matérias, conforme está registado nos relatórios de avaliação 

seguintes:  

 

“Na avaliação os docentes concordaram… que a realização das actividades 

deve ser mais frequente e de forma mas sistematizada” 

(Doc.71 AVA/ESC) 

 

“Reforço das reuniões…na mesma área” 

(Doc.65 AVA/ESC) 

 

4.2. Avaliação Interna do PAC 

Na fase de implementação do PAC, nomeadamente nos primeiros anos, 

constatam-se, por parte das escolas, largas críticas no domínio dos apoios financeiro, 

técnico e logístico (como já foi referido atrás).  

Nesta altura, os técnicos reflectiram no sentido de encontrar estratégias para 

melhorar o acompanhamento dos projectos, como podemos verificar no seguinte 

exemplo: 

 

“Necessidade do grupo reflectir sobre as estratégias a adoptar no 

acompanhamento dos projectos para o próximo ano lectivo, a fim de nivelar a 

intervenção da Autarquia, junto da comunidade educativa.” 

(Doc.90 CMA/ACT/GRU) 
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O grupo considerou ainda que a inclusão de novos elementos, provoca 

perturbações na dinâmica do grupo e no acompanhamento dos projectos, como vem 

mencionado no exemplo: 

 

“A inclusão de novos elementos no Grupo, tem provocado disfunções, na 

dinâmica que se reflecte na sua acção prática, ao nível do acompanhamento dos 

projectos apoiados”  

(Doc.90 CMA/ACT/GRU) 

 

O grupo tentou ultrapassar estas dificuldades, reforçando o apoio técnico e 

criando meios de optimizar o acompanhamento dos projectos, designadamente os 

relatórios de avaliação intercalar e as reuniões com os representantes dos projectos.  

A preocupação em coordenar os objectivos do PAC com os objectivos dos 

demais serviços representados no Plano, principalmente no domínio da animação 

socioeducativa, foi outro assunto tratado internamente pelo grupo. Esta intenção procura 

responsabilizar as chefias, no sentido de fazer representar os respectivos serviços nas 

reuniões do grupo e de realçar a importância dos técnicos no acompanhamento aos 

projectos. Expressamos a opinião do grupo, na transcrição seguinte: 

 

 “No âmbito da animação socioeducativa, necessidade de articular os objectivos 

definidos, pelos diversos serviços e os objectivos actualmente estabelecidos, pelo 

PAC… Necessidade de promover uma maior articulação interna com os serviços que 

possuam alguma intervenção nas escolas e instituições de infância” 

(Doc.90 CMA/ACT/GRU) 

 

Nos anos seguintes, o grupo segue atentamente situações que condicionem o 

bom funcionamento do PAC, procurando soluções e promovendo actividades que a 

longo prazo se mostraram eficazes, as quais passamos de seguida a explicitar:  

- Acompanhamento atempado dos projectos, implementando recursos 

adequados; 

- Colaboração com as escolas na, “construção de materiais pedagógicos de 

suporte à monitorização de visitas a locais de interesse ambiental e histórico do 

concelho” (Doc.41 CMA/I.I.); 
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- Promoção de edições/actividades de divulgação dos projectos, nomeadamente 

o jornal em festa, a festa da educação, a festa verde e a semana do ambiente, o Carnaval 

e as marchas populares das escolas, assim como a semana do património e ciência viva 

(Doc.9 CMA/RCG. e Doc.10 CMA/RCG); 

- Proposta de duas tranches de apoio financeiro, no sentido de facilitar a 

concretização atempada dos projectos.  

(informação seleccionada de Doc.65 AVA/ESC a Doc.87 AVA/ESC e Doc.89 

CMA/ACT/GRU a Doc.94 CMA/ACT/GRU): 

Esta preocupação constante do grupo resultou num período claramente positivo 

do desempenho do PAC, entre os anos de 1997/98 e 2002/2003, que se traduziu no 

aumento significativo de projectos candidatos e numa avaliação francamente positiva, 

como foi possível constatar, através dos relatórios das escolas, referido no ponto 4.1.  

Essa restrição, prendeu-se sobretudo, com questões de ordem logística, 

principalmente pela dificuldade em responder a tão elevada participação. (informação 

recolhida em Doc.65 AVA/ESC a Doc.87 AVA/ESC e Doc.89 CMA/ACT/GRU a 

Doc.94 CMA/ACT/GRU). 

Todavia, no ano 2005/06, devido às alterações departamentais, a dinâmica do 

grupo apresenta fragilidades acima do habitual, nomeadamente no que se refere à 

realização de reuniões, à calendarização de actividades, ao prazo das candidaturas e à 

atribuição de verbas que se concentram num só momento.  

De referir a ordem de trabalhos do Doc.92 CMA/ACT/GRU, em que um dos 

pontos é precisamente a “Recalendarização das actividades”. 

A data limite para submissão das candidaturas no ano lectivo 2005/06, terminou 

em 6 de Janeiro de 2006 (Doc.60 ESC/FC). De facto, demasiado tarde, para a 

planificação, desenvolvimento, e concretização de qualquer trabalho a efectuar ao longo 

de um ano lectivo. 

 

 “Dado o atraso no lançamento das candidaturas, inerentes ao facto da 

proposta apenas ser aprovada após tomada de posse da administração da Autarquia e 

à instabilidade criada pela saída ou tomada de posse em novas funções de alguns 

elementos do grupo, discutiu-se a possibilidade de atribuir apenas uma fase de apoio 

financeiro (e não duas como estava previsto) de forma a não atrasar ainda mais o 

desenvolvimento dos projectos…O grupo avaliou ainda a cedência de autocarros para 
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visitas de estudo, e considerou-se a hipótese de elaboração de uma proposta que 

viabilize essencialmente as visitas no concelho” 

(Doc.92 CMA/ACT/GRU) 

 

Manifestamente, a dinâmica organizacional do PAC encontra-se debilitada, 

condicionando em muito a eficácia do Plano!  

Consequentemente, as fragilidades do PAC propagam-se nas escolas que sentem 

dificuldades em concretizar os projectos socioeducativos, premissas imprescindíveis dos 

projectos curriculares de turma, de ciclo, e/ou dos projectos educativos das escolas. 

Neste sentido, o Agrupamento Vertical de Escolas da Trafaria, no relatório de 

avaliação final apresenta a seguinte crítica: 

 

“No decorrer deste projecto e consequentes actividades, foram sentidas muitas 

dificuldades a todos os níveis: Falta de apoio logístico, falta de uma extensão de água, 

falta de financiamento atempado…” 

(Doc.81 ESC/AVA) 

 

Perante as dificuldades, como se constata pelo documento analisado, o grupo 

tenta encontrar estratégias de remediação: 

- Propõe uma única tranche de apoio financeiro; 

- Disponibiliza autocarro apenas para visitas de estudo no concelho. 

Na reunião que se seguiu, verificou-se pelo número de presenças (faltaram 3 

elementos) a dificuldade na articulação dos serviços, a fim de assegurar a presença nas 

reuniões do grupo. Ainda assim, ficou registado a preocupação em manter a tradição das 

actividades, provenientes de anos anteriores, como é possível constatar na acta de grupo 

seguinte: 

 

“Ordem de trabalhos: 1.Plano de acção Cultural 2005/2006, 

1.1.Acompanhamento dos projectos apoiados; 2.Escola em Festa, preparação da nova 

edição; 3.Festa-Verde, programa e apoio das actividades; 4.Congresso nacional da 

rede das cidades educadoras; 5. Outras informações.  

(Doc.93 CMA/ACT/GRU) 
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Em síntese: 

Na verdade ao longo dos dez primeiros anos e apesar das adversidades, o grupo 

preocupou-se em melhorar os serviços prestados pelo PAC (através das estratégias atrás 

apontadas), sendo esta intenção mais evidente, e de facto concretizada, no período entre 

1998/99 e 2002/03. 

Não obstante, ao reflectirmos sobre o modo como o PAC tem sido concretizado 

nos últimos cinco anos, encontramos diversos factores que justificam as debilidades 

diagnosticadas na dinâmica do grupo. Concentrámos esses factores em dois eixos 

distintos, designadamente, as causas extrínsecas e intrínsecas ao grupo: 

 

As extrínsecas são as mais objectivas e sentidas exteriormente: 

- As alterações nas estruturas orgânicas municipais; 

- A disponibilização de apoio logístico (autocarros);  

- A disponibilização das verbas atempadamente; 

- A disponibilidade dos técnicos em participar nas reuniões do PAC. 

 

As intrínsecas condicionam, de forma implícita, e não são visíveis 

exteriormente: 

- O empenhamento do grupo, na tentativa de funcionar como um todo; 

- A dificuldade por parte da coordenação em realizar reuniões; 

- A capacidade de liderança e de coordenação do grupo. 

A perspectiva de optimizar o funcionamento do PAC passa por resolver cada 

uma destas causas em particular. Contudo, não podemos esquecer que essas causas 

resultam da dinâmica de uma estrutura organizacional, e interagem na actividade dessa 

mesma estrutura.  

 

        

                                                                 

 

 

                                          

 

                                               


