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Resumo 

 
 O trabalho de projecto desenvolvido baseou-se no estudo da Organização e 

Funcionamento do Plano de Acção Cultural da Câmara Municipal de Almada (PAC). 

O PAC é um projecto de iniciativa da autarquia e surgiu no ano lectivo de 1992/93, 

com o objectivo de apoiar os projectos socioeducativos nas escolas. 

 O estudo centrou-se em todo o período de vigência do PAC, de forma a ser-nos 

possível perceber a evolução do Plano e assim obtermos uma visão global, coerente e 

fundamentada de todos os aspectos que o caracterizam. 

 Procurámos entender a dinâmica interna e externa do PAC, identificámos as suas 

forças e fragilidades e a partir daqui construímos um diagnóstico com base nas causas e 

consequências do problema detectado. Como objectivo final do trabalho de projecto e 

numa perspectiva de desenvolvimento, finalizámos apresentando algumas recomendações 

que procuram, sobretudo, melhorar a eficácia do Plano de Acção Cultural da Câmara 

Municipal de Almada. 

 O contexto onde se desenrola o PAC, além da autarquia, envolve valências com 

diferentes responsabilidades no sistema educativo local, nomeadamente as escolas, bem 

como outras entidades educativas. 

 Neste âmbito, o presente estudo interroga, através dos projectos socioeducativos, a 

transferência de competências do Ministério da Educação para as autarquias, o modo como 

a Câmara Municipal de Almada assume essas competências, no exercício das suas funções 

a nível do PAC e a influência que as mesmas exercem, na política educativa do território.  

Inseridos nesta problemática, os projectos socioeducativos emergem como factores 

que traduzem não só as competências decretadas, mas também as competências não 

decretadas. Os projectos apoiados pelo PAC evidenciam a intenção dos coordenadores e 

actores afins, em dinamizar actividades, independentemente das responsabilidades legais 

das entidades que as promovem.  

Ao longo do presente trabalho, o PAC revela-se como um elemento estruturante e 

influenciador da política educativa local, adquirindo as funções de mediador estratégico, 

entre as directrizes educativas da autarquia e as necessidades pedagógicas das escolas. 
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