
 
 
 
 
 

REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO 
 

ACTA N.º2/2006 
 

Data: 02/10/2006 
 
 
Ao segundo dia do mês de Outubro de dois mil e seis, nesta Vila de 
Montalegre, pelas dez horas, na Sala de reuniões da Câmara Municipal 
de Montalegre realizou-se a reunião do Núcleo Executivo do Programa 
da REDE SOCIAL. 
 
A ordem de trabalhos era a seguinte: 
 

1. Análise das Candidaturas ao Programa Escolhas: 
Invensons – “Saber Ser” 
Agrupamento Vertical de Escolas do Baixo Barroso – “Escolhas 
CJB” 
 

2. Aplicação do modelo / grelha de critérios às candidaturas por 
parte do Núcleo Executivo e elaboração de parecer. 

 
Presentes estavam os representantes dos seguintes organismos: 

 
Câmara Municipal de Montalegre 
Centro Regional de Solidariedade e segurança Social 
Representante do Ministério da Educação  

 

A abertura da reunião coube à técnica da Câmara Municipal de 
Montalegre, Dr.ª Irene Esteves, que explicou a importância das 
candidaturas ao Programa ESCOLHAS referindo que o público-alvo 
prioritário são crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos oriundos de 
contextos sócio-económicos desfavorecidos e problemáticos. O Programa 
abrange ainda jovens com idades compreendidas entre os 19 e os 24 
anos, famílias e outros elementos da comunidade, como professores, 
auxiliares educativos, etc.  

 
 
 
 
 



1 – Análise das Candidaturas ao Programa ESCOLHAS 
 

O Professor Alcino explicou que, embora sejam 2 candidaturas para o 
mesmo concelho, cada uma delas dirige-se especificamente para uma 
área territorial diferenciada:  

“Saber Ser” – Alto Barroso / Área de influência pedagógica do 
Agrupamento de Escolas de Montalegre; 

“Escolhas CJB” – Baixo Barroso / Área de influência pedagógica do 
Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso. 

Informou ainda que ambos os Projectos vêm dar respostas às seguintes 
necessidades identificadas no Diagnóstico Social: 
 
1 – Baixo nivel de escolarização 
2 – Combate ao insucesso, absentismo e saída escolar precoce 
3 – Desmotivação e baixa participação dos pais nos percursos escolares 
dos filhos 
4 – Ausência de equipas multidisciplinares de intervenção psico-social e 
pedagógica 
5 – Ausência de espaços de actividades de tempos livres 
6 – Prevenção das situações de crianças em risco por negligência 
parental e abandono 
7 – Inexistência de intervenção ao nível da formação parental 
 
2 - Aplicação do modelo / grelha de critérios à candidatura por 
parte do Núcleo Executivo e elaboração de parecer. 
 
 
Foi presente a grelha de critérios a considerar na análise técnica para a 
emissão de pareceres ao ESCOLHAS. 
 
De acordo com análise das candidaturas e com o Diagnóstico Social 
todos os pontos foram votados por unanimidade, com a seguinte 
pontuação: 
 

Saber Ser – 92 
Escolhas CJB - 96 

 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião tendo sido 
lavrada a presente acta que tem como anexo a folha de confirmação de 
presenças que dela faz parte integrante.  
   


