
 
 

 
 

 
ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO 

 
DA REDE SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

 
DE 17 DE OUTUBRO DE 2006 

 
 
Aos dezassete dias do mês de Outubro de dois mil e seis, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu 

extraordinariamente, em plenário, o Conselho Local de Acção Social, adiante designado por 

CLAS, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

 

- Deliberação sobre a emissão de parecer do Núcleo Executivo da Rede Social das duas 

candidaturas apresentadas ao Programa de Escolhas para o concelho de Santiago do 

Cacém.  

 

As presenças nesta reunião, das entidades do CLAS, encontram-se registadas em folha 

anexa à presente acta. 

 

Por impedimento do Senhor Presidente da Câmara Municipal em estar presente, os 

trabalhos foram iniciados pelo Senhor Vereador Álvaro Beijinha, responsável pelo Pelouro 

da Acção Social, em representação do Presidente do Conselho Local de Acção Social da 

Rede Social de Santiago do Cacém.  

 

Deu-se início ao momento de apresentação das seguintes candidaturas aos parceiros da 

Rede Social: Associação ADN (Dinâmicas com Nexo) com sede em Vila Franca de Xira 

apresentou o Projecto Intervir.Com para a freguesia de Santo André, seguiu-se a 

apresentação da candidatura elaborada pelo Agrupamento de Escolas de Alvalade com 

sede em Alvalade e que apresentou o projecto Escola (de) Mais. Todas as dúvidas relativas 

aos projectos foram remetidas para as entidades representadas. Posteriormente, foi lida a 

acta da reunião do Núcleo Executivo do CLAS datada de 11 de Outubro de 2006, relativa 

aos pareceres emitidos às candidaturas em apreço, tendo sido favorável para ambos os 

projectos apresentados. 



De seguida passou-se à votação: 

 

Associação ADN (Dinâmicas com Nexo) com sede em Vila Franca de Xira apresentou o 

Projecto Intervir.Com para a freguesia de Santo André, (duração de 34 meses) com início a 

01-01-2007 e conclusão em 31-09-2009, é a instituição promotora e com função de gestão. 

Este projecto tem como destinatários as crianças e jovens dos 6 aos 18 anos da freguesia de 

Santo André e tem como objectivos gerais: A Promoção da Inclusão Escolar das crianças e 

jovens de Santo André; Promoção da participação cívica e comunitária activa e de 

responsabilização dos jovens de Santo André; Ajudar os pais a desenvolver um ciclo inter 

geracional de transmissão de práticas educativas e parentais adequadas ao desenvolvimento 

global das crianças e jovens. 

Esta instituição candidata-se a três das quatro medidas previstas, nomeadamente: Medida I – 

Visa contribuir para a inclusão escolar e para a educação não formal; Medida III – Visa 

contribuir para a participação cívica e comunitária; Medida IV – Visa apoiar a inclusão digital.  

Esta entidade não é parceira da Rede Social de Santiago do Cacém. 

O projecto foi aprovado por maioria com a abstenção da representante da por ser parte 

interessada no processo. 

 

Agrupamento de Escolas de Alvalade com sede em Alvalade apresentou o projecto Escola (de) 

Mais, (duração de 36 meses), com início em 01-11-2006 e conclusão em 31-10-2009, é 

instituição promotora, sendo a ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo 

Sudoeste a instituição com função de gestão. Este projecto tem como destinatários crianças e 

jovens entre os 9 e os 24 anos residentes nas freguesias de Alvalade, São Domingos, Vale de 

Água e Ermidas Sado e tem os seguintes objectivos gerais:  

- Até 31 de Outubro de 2009 contribui-se para a inclusão escolar de 225 alunos e alunas do 

segundo e terceiro ciclos do ensino básico;  

- Até 31 de Outubro de 2009 diminui-se em 50% a exclusão social de crianças e jovens 

provenientes de contextos sócio – económicos mais vulneráveis. 

Esta instituição candidata-se a três das quatro medidas previstas, nomeadamente: Medida I – 

Visa contribuir para a inclusão escolar e para a educação não formal; Medida III – Visa 

contribuir para a participação cívica e comunitária; Medida IV – Visa apoiar a inclusão digital. 

Esta entidade é parceira da Rede Social de Santiago do Cacém, fazendo parte do Conselho 

Local da Rede Social de Santiago do Cacém. O projecto foi aprovado por maioria com a 

abstenção do representante da... , por ser parte interessada no processo. 

 
Nada mais havendo a acrescentar, os trabalhos foram dados por encerrados eram ... horas 

e  minutos, tendo da mesma sido lavrada a presente acta. 



 

 
 
Santiago do Cacém, 17 de Outubro de 2006 
 
 
 
 

O Vereador Responsável pelo Pelouro da Acção Social e Saúde  
 
 

Álvaro Beijinha 
 
 
 

 
 
 
 


