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O presente trabalho de projecto foi realizado no âmbito do mestrado em Ciências da 

Educação, na área de especialização da Administração Educacional. 

Nesta introdução abordaremos a origem, a pertinência e os objectivos do trabalho, 

bem como a organização do relatório final. 

 

1. O tema do trabalho de projecto 

 

As autarquias, nas duas últimas décadas, têm vindo a desenvolver um papel 

estratégico, no quadro do desenvolvimento da acção educativa territorial. 

As intenções políticas que estão subjacentes a este “movimento”, não surgiram 

por acaso, resultam sobretudo das alterações legislativas, verificadas depois da 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986.  

A partir desta altura, as transferências de competências do Ministério da 

Educação para as autarquias têm sido significativas, sendo estas assumidas 

frequentemente, pelos dirigentes autárquicos, como prioridades, para a criação das 

directrizes dos Planos de Actividades Locais, como mostra o exemplo: 

 

“Desenvolver um novo programa de conservação e beneficiação do parque 

escolar” 

(Doc.4 CMA/PA) 

 

No panorama das políticas educativas autárquicas, a Câmara Municipal de 

Almada, no seio dos Departamentos que constituem as Direcções Municipais, tem 

procurado desenvolver os meios necessários para efectuar uma intervenção objectiva e 

concertada, no sentido da melhoria das condições do ensino a nível do território, como é 

referido pela Presidente da Câmara no Boletim Municipal de Junho de 2008: 

 

“Almada investe no aprofundamento da qualidade do ensino e do saber, bem 

como do conhecimento científico e tecnológico, da ciência e da investigação, enquanto 

instrumentos capazes de assegurar uma qualidade superior às soluções para os novos 

desafios que o mundo actual nos vem colocando.” 

 (Doc.114CMA/BM) 
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Tendo exercido funções de professora na Câmara Municipal de Almada, tive a 

possibilidade de conhecer a dialéctica escola – autarquia no domínio educativo, cultural 

e desportivo. A oportunidade de realizar o trabalho no âmbito do estudo do mestrado, 

levou-me a aprofundar os conhecimentos sobre esta relação, nomeadamente nos 

projectos socioeducativos.  

A autarquia considerou a década de 90 como “A Década do Desenvolvimento 

Integrado” devido, em parte, ao proliferar de projectos educativos culturais e 

desportivos, de iniciativa autárquica, procurando abranger a maioria da população 

escolar do concelho. 

É neste contexto que em 1992, o Departamento da Acção Sociocultural, decide 

investir estrategicamente no Plano de Acção Cultural (designado por, PAC), que se 

traduz num projecto educativo de âmbito social e cultural, de iniciativa autárquica, 

assumindo como finalidade o apoio aos projectos socioeducativos propostos pelas 

instituições educativas. 

O PAC surge, assim, na sequência da crescente solicitação por parte das escolas, 

no apoio a actividades de componente extra curricular.  

Paralelamente à implementação do Plano, é organizado o Grupo PAC, formado 

por técnicos superiores, com formação pedagógica, em representação dos serviços 

municipais mais solicitados, pelas instituições educativas. 

Como iremos ver, o PAC, tem vindo a ganhar consistência ao longo dos anos, na 

política educativa local, constituindo actualmente um meio de promoção das orientações 

estratégicas municipais, mas também, o veículo de retorno das opiniões das escolas, 

materializadas muitas vezes nas preferências das temáticas a desenvolver e nos 

relatórios de avaliação final dos projectos.  

É esta a razão porque seleccionámos como tema do nosso trabalho, 

 

 Organização e funcionamento do Plano de Acção Cultural da Câmara 

Municipal de Almada. 

 

   Posteriormente, procurámos mobilizar os conhecimentos na área das Ciências 

da Educação e em particular no campo da Administração Educacional. 
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2. A pertinência do trabalho  

 

Ao analisarmos os Planos de Actividades da Câmara Municipal de Almada na 

área da Educação, bem como os documentos orientadores do PAC, podemos constatar 

que a autarquia tem vindo a praticar uma política educativa dinâmica e integrada.  

Esta dinâmica tem-se traduzido na implementação de infra-estruturas educativas 

de suporte para o desenrolar de actividades que enquadram actores dos vários escalões 

etários e quadrantes da comunidade educativa do concelho. 

A câmara, ao reconhecer o papel das escolas, no desenvolvimento territorial, 

define os objectivos de acordo com as necessidades educativas e organiza estratégias 

que facilitam a articulação escolas/autarquia/outras instituições. Damos como exemplo 

o PAC, bem como outros projectos socioeducativos de iniciativa da câmara, os quais 

constituem eixos de ligação, entre as diferentes valências do território local, como 

afirma a este propósito a chefe de divisão da Educação e Juventude, 

 

“A convergência de objectivos e estratégias de intervenção municipais na área 

da Educação tem-se traduzido no reforço da relação Escola – Autarquia, ilustrada na 

dinamização conjunta de projectos e acções de âmbito local” 

(Doc.41 CMA/I.I.) 

 

O problema 

Na perspectiva de realizarmos um diagnóstico mais próximo e actual do PAC, 

relativamente a anos anteriores, foi estabelecido contacto com a chefe de divisão da 

educação e o técnico deste serviço responsável pela coordenação do plano.  

Ao reflectirmos sobre o discurso dos técnicos referidos, não foi difícil perceber a 

existência de problemas, nas várias fases de concretização do PAC. Os responsáveis 

contactados, deixaram transparecer, a existência de desfasamentos entre os objectivos 

previstos e os objectivos concretizados, entre as intenções e as realidades. 

De facto a Divisão da Educação sofreu alterações na sua estrutura organizacional 

designadamente a nível administrativo e dos recursos humanos. Segundo opinião da 

Chefe de Divisão, estes factores reflectem-se, na constituição da equipa do PAC, na sua 

organização interna e consequentemente no desenrolar do Plano. 
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Recolhida a informação, obtida através da reunião informal, acima referida, 

identificámos o problema, que será objecto do nosso estudo: 

 

O desempenho do PAC no apoio aos projectos das escolas, tem vindo a mostrar 

debilidades nas várias fases de concretização dos mesmos, devido às alterações 

realizadas a nível departamental, designadamente na criação de divisões e na 

movimentação dos recursos humanos, condicionando por consequência, a dinâmica 

organizacional do PAC. 

 

O tema em análise, revela-se assim bastante pertinente, actual e marcante na 

política educativa da autarquia, na medida em que envolve um conjunto de intenções e 

inúmeros actores, dos vários quadrantes do sistema educativo do concelho. 

 

3. Objectivos 

 

Depois de identificado o tema do trabalho de projecto, iremos apresentar de 

seguida os objectivos do mesmo:  

1- Descrever o enquadramento histórico do PAC, em todo o seu período de 

vigência; 

2- Relacionar a política educativa da autarquia com os objectivos do PAC; 

3- Estudar a constituição, a organização e o funcionamento do Grupo PAC, 

desde o ano de 1992/93 até ao ano de 2006/07; 

4- Identificar os critérios utilizados pelos elementos constituintes do Grupo 

PAC, na selecção dos projectos, na atribuição das verbas, nos apoios 

técnicos e logísticos e na organização das actividades; 

5- Identificar as alterações departamentais realizadas ao longo dos anos e 

relacioná-las com o desempenho do PAC; 

6- Interpretar as avaliações efectuadas pelos responsáveis dos projectos, ao 

desempenho do PAC; 

7- Apresentar recomendações para a melhoria e desenvolvimento do PAC. 

 

Estes objectivos que abrangem simultaneamente o diagnóstico, a avaliação e 

perspectivas de desenvolvimento do PAC, justificam-se tendo em conta as finalidades 



                8Introducao.doc 

 16 

previstas para o trabalho de projecto, no âmbito do curso de mestrado em Ciências da 

Educação, na área da Administração Educacional. 

 Na verdade, espera-se com este trabalho que possamos contribuir de forma 

positiva, para uma actividade tão importante como a participação das autarquias no 

desenvolvimento do sistema educativo local. 

 

4. A organização do relatório final 

 

O relatório está organizado em três partes:  

Primeira parte 

A primeira parte é constituída pela introdução, onde apresentamos a 

problemática e o tema, justificamos a pertinência da pesquisa e definimos os objectivos. 

Finalizamos com a descrição da estrutura do relatório final. 

Segunda parte 

    Constitui-se por três capítulos.  

No capítulo I, procedemos ao enquadramento temático onde será feita a 

referência à intervenção das autarquias na educação em Portugal, realizando uma breve 

síntese histórica sobre o assunto. A transferência de competências do poder central para 

as autarquias e a autonomia de escolas, são assuntos desenvolvidos, enquanto factores 

decisivos na territorialização das políticas educativas. A perspectiva de vários autores, 

sobre o conceito de projecto, também irá ser evidenciada nesta parte. Equacionamos a 

constituição de projecto educativo local. Os projectos educativos e socioeducativos, são 

alvo de apreciação no contexto da escola e da autarquia. 

No capítulo II, apresentamos a metodologia da investigação. Justificamos os 

métodos utilizados na pesquisa, bem como na recolha de dados, por se basear 

unicamente na recolha documental. Descrevemos os instrumentos utilizados no 

tratamento de dados, nomeadamente o corpus documental e a categorização dos 

documentos. 

O capítulo III, destina-se à interpretação e apresentação dos resultados obtidos 

na investigação empírica. Caracterizamos o PAC desde o ano lectivo 1992/93, até 

2007/08. Num primeiro ponto concentramos o estudo na relação entre os objectivos e as 

directrizes autárquicas para a educação. O segundo ponto incide sobretudo sobre os 

critérios de selecção dos projectos. Relacionaremos os projectos aprovados por níveis de 
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ensino bem como os projectos aprovados e financiamento. No terceiro ponto, as 

temáticas dos projectos serão abordadas recorrendo à utilização de gráficos 

comparativos. Num quarto ponto, a avaliação realizada pelas escolas e pelo grupo PAC, 

são objecto de interpretação cuidada.  

Terceira parte 

As conclusões baseiam-se na análise e interpretação dos dados recolhidos.  

Apresentamos também algumas recomendações que considerámos pertinentes, 

para a finalização do estudo em causa.  

  Em anexo, constam os instrumentos utilizados no tratamento dos dados, 

designadamente, a codificação e a categorização dos documentos.    

 

Apresentado o tema, a sua origem e pertinência, bem como a definição dos 

objectivos a atingir, vamos iniciar o desenvolvimento do trabalho, seguindo a estrutura 

anteriormente proposta.  

 

 

 

 


