SIDI

NOTA À IMPRENSA

Projeto “A Priori” prolongado até 2015
A empregabilidade e o empreendedorismo são as novas prioridades de um projeto que
promove a inclusão e a formação global de crianças e jovens da freguesia de Sines desde 2006.
A Câmara Municipal de Sines recebeu a comunicação da aprovação da sua candidatura ao
Programa Escolhas 5.ª Geração. Confirma-se desta forma a continuação do projeto “A Priori”,
que desde 2006 tem vindo a trabalhar na inclusão das crianças e jovens descendentes de
imigrantes e minorias étnicas, bem como de outras crianças e jovens com necessidade deste tipo
de resposta, residentes na freguesia de Sines.
A 5.ª Geração do programa estende-se pelos anos 2013, 2014 e 2015. Mantém como objetivo
dotar estas crianças e jovens de competências pessoais, sociais e escolares úteis para a
construção dos seus percursos de vida.
Até 2015, o projeto “A Priori” assume três objetivos específicos quantificados: reforçar a
formação ministrada nas escolas, desenvolvendo as competências pessoais, sociais e escolares
de 50 crianças; promover a integração social de 50 crianças por via de respostas educativas,
culturais, artísticas e desportivas; e promover a aprendizagem e certificação em tecnologias da
informação e comunicação de 150 participantes diretos e indiretos.
À semelhança das anteriores gerações do programa, a Câmara Municipal de Sines é a entidade
promotora do projeto, mantendo-se no consórcio a Associação Cabo-verdiana de Sines e
Santiago do Cacém, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sines, o Agrupamento
Vertical de Escolas de Sines e, enquanto entidade gestora, a Associação Pro Artes de Sines.
Nos próximos três anos, o projeto terá também a participação do Núcleo de Escola Segura da
GNR, para desenvolvimento de trabalho de prevenção da delinquência juvenil e dos consumos.
Outra entidade que passa a integrar o consórcio é a Escola Secundária Poeta Al Berto, que dará
um contributo centrado na promoção da empregabilidade, do empreendedorismo e das
tecnologias da informação e comunicação.
O maior enfoque na empregabilidade e no empreendedorismo será aliás uma diferença da 5.ª
geração do programa em relação à 4.ª geração, em que se privilegiou a integração social através
das artes.
Dado este novo enfoque do programa, o intervalo etário a que se destina passa dos 6-18 anos
para os 6-24 anos.
A promoção da igualdade de género – em particular da vertente de prevenção da violência
doméstica – e o combate à indisciplina serão outras áreas a trabalhar.
O projeto “A Priori” irá empregar quatro técnicos: um coordenador, um técnico superior, um
monitor CID – Centro de Inclusão Digital e um dinamizador comunitário. Todos os elementos da
equipa técnica irão receber formação específica e contínua ministrada pelo Programa Escolhas.


NIPC 502 563 010



LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES



+351 – 269 630 600

FAX +351 – 269 633 022 E-MAIL: info@mun-sines.pt



- pg 2 de 2 -

O projeto tem um orçamento de 209 mil euros para os três anos (2013, 2014 e 2015), garantido
pelo Programa Escolhas, um programa do governo português cofinanciado por fundos POPH /
União Europeia, no âmbito do QREN 2008-2013.
A Câmara Municipal de Sines continuará a ceder e a assumir os custos inerentes do espaço onde
o projeto está sedeado (edifício na Av. General Humberto Delgado, junto ao ATL “A Gaivota”) e a
assegurar o transporte para as atividades que ocorrem em período não letivos.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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