
Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E.

notícias do monte

Novo CoNselho de 
Cooperação do MoNte

O Conselho de Cooperação é um órgão social do Monte com-
posto por entidades que representam os diversos sectores só-
cio económicos do território do Alentejo Central. Tem como 
competências emitir pareceres sobre as actividades, programas 
e estratégias para o território de intervenção a desenvolver 
pelo Monte.
No sentido de reforçar a parceria e a representatividade deste 
órgão, a Administração do Monte dirigiu convites a várias orga-
nizações da região do Alentejo Central para integrar o referido 
Conselho.
Assim passaram a integrar o Conselho de Cooperação(*) as 
seguintes entidades: 
aade – Associação de Agricultores do Distrito de Évora; 
aartoé – Associação de Artes e Ofícios de Évora; 
adral – Agência de Desenvolvimento Regional do Alen-
tejo; 
aetal – Associação das Empresas Turísticas do Alentejo; 
aMde – Associação de Municípios do Distrito de Évora; 
associação heranças do alentejo; 
Caixa de Crédito agrícola de Évora; 
CeaI – Centro de Estudos da Avifauna Ibérica; 
Cendrev – Centro Dramático de Évora; 
CNa – Confederação Nacional da Agricultura; 
Delegação de Évora da Associação Portuguesa para a Defesa 
do Consumidor – deCo; 
Departamento Internacional da CarMIM; 
Ideia alentejo – Associação para o Desenvolvimento 
Integrado do Alentejo; 

lar santa helena; 
Município de Borba; 
Município de arraiolos; 
Município de estremoz;
Município de Montemor-o-Novo; 
Município de redondo; 
Município de vendas Novas; 
pé de Xumbo – Associação para a Promoção de Música 
e Dança; 
porta do alentejo – Associação de Desenvolvimento 
Local; 
rede europeia de turismo de aldeia – Rede 
de Turismo de Aldeia do Alentejo; 
santa Casa da Misericórdia do vimieiro; 
suão – Associação para o Desenvolvimento Comunitá-
rio; 
Universidade de Évora

No dia 7 de Julho de 2008 decorreu na sede do Monte em 
Arraiolos a primeira reunião do Conselho de Cooperação 
que procedeu à eleição da respectiva mesa, aprovou o seu 
regulamento interno de funcionamento e aprovou a Estra-
tégia Local de Desenvolvimento a prosseguir na dinamiza-
ção do novo programa Leader (Eixo 3 do PRODER).

(*) A Câmara Municipal de vila viçosa poste-
riormente veio a integrar este Conselho.
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MoNte partICIpa Na 1ª edIção 
“dIas do deseNvolvIMeNto”

O Monte participou na 1ª Edição dos Dias do Desenvolvimento, 
que se realizou de 5 a 7 de Junho, promovido pelo IPAD - Instituto 
Português de Apoio Ao Desenvolvimento. Este evento teve como 
objectivo apresentar e partilhar experiência e conhecimentos sobre 
a Cooperação desenvolvida pelas entidades portuguesas. O Monte, 
no contexto desta iniciativa dinamizou, em conjunto com outros 
parceiros, um Worshop intitulado “Olhares Partilhados sobre Cabo 
Verde” onde relatou os resultados atingidos com a intervenção que 
tem vindo a desenvolver em Cabo Verde, desde 2002. Neste estive-
ram presente, Associações de Desenvolvimento Local protagonistas 
da intervenção realizada, o Presidente do IPAD, o Coordenador da 
Unidade de Coordenação do Programa de Luta Contra a Pobreza 
em Cabo Verde, o Chefe de Projecto do Programa LEADER+, entre 
outros.

UNIversIdade rUral 
eUropeIa 2008

A Universidade Rural Europeia decorreu entre 12 e 15 de Junho 
de 2008 no Colégio de Turismo e Ecologia de Sucha Beskidzka no 
Sul da Polónia. O tema desta Universidade Rural Europeia foi “O 
Desenvolvimento das Áreas Rurais na Europa: Educação, Cultura e 
Tradição como fonte de Inovação e Modernidade”.  

Na sessão de abertura usou a palavra o Sr. Presidente da APURE - 
Camilo Mortágua e a Sr.ª Directora do Colégio - Maria Grzechynka. 
A sessão plenária deste primeiro dia denominou-se “Políticas, ten-
dências e expectativas no desenvolvimento das áreas rurais na Eu-
ropa”.  

No dia 13 de Junho de 2008 realizou-se um bloco com três apresen-
tações de representantes de várias organizações das suas experiên-
cias no desenvolvimento inovador das áreas rurais. 
A primeira comunicação coube aos representantes da Húngria. O 
título da comunicação foi “Mulheres Empreendedoras para o Mundo 
Rural”.  
João Antunes - técnico do Monte- A.C.E. - apresentou a seguinte 
comunicação “Desenvolvimento Rural em Portugal - a experiência 
do Monte: nova oportunidade?”. 
Finalmente, Jorge Cruz - Director da A.D.I.M. - apresentou a comu-
nicação denominada  “A Estratégia de divulgação e promoção das 
potencialidades locais nas áreas do Turismo, Paisagem e Património 
em Monsaraz - Alentejo - Portugal”.    
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Este evento foi dinâmico e permitiu estreitar as relações entre Este 
e Oeste Europeu. A URE 2008 assentou em workshops e permitiu 
aos participantes a divulgação de experiências e casos de sucesso 
em termos de boas práticas no desenvolvimento das áreas rurais.

oBjeCtos (IN)úteIs

O Monte, ACE, na sequência da intervenção que vem consolidando 
ao longo dos anos na dinamização do território e, em particular, na 
promoção e reabilitação das artes e ofícios tradicionais, procura a 
genuinidade e excelência que subsiste nos territórios rurais, onde 
são produzidas verdadeiras obras de arte, fruto da re-invenção do 
quotidiano pelos artesãos locais, consagradas em artefactos de gran-
de beleza e indiscutível qualidade. 

Nesse âmbito, o Monte trouxe a Évora, cidade Património da Huma-
nidade, uma Mostra de Artesanato Nacional de autor. 
Entre os dias 19 de Julho e 3 de Agosto foi possível encontrar no 
Centro de Artes Tradicionais uma Exposição/Venda intitulada “Ob-
jectos (In)Úteis”, representando a arte de alguns dos melhores arte-
sãos nacionais sob a temática do Figurado Português, contribuindo 
para a divulgação do património etnográfico português e sua evolu-
ção ao longo dos tempos.

CaNdIdatUras ao p.o.p.h.

Em Setembro o Monte, em Parceria com a Associação Rede de 
Turismo de Aldeia do Alentejo, apresentou uma candidatura para 
Entidade Beneficiária a operacionalizar o Programa Formação PME 
da Associação Empresarial Portuguesa. A proposta apresentada visa, 
pela consultoria em áreas estratégias e pela formação à medida das 
necessidades, melhorar os processos de gestão organizacional de 
micro e pequenas empresas, associadas da Rede de Turismo de Al-
deia do Alentejo. Inclui ainda uma intervenção central ao nível do 
reforço de competências dos trabalhadores para elevar qualifica-
ções, no sentido de melhorar desempenhos, através de parcerias já 
estabelecidas entre o Monte e os Centros de Novas Oportunidades 
mais próximos destes trabalhadores. Este projecto propõe uma in-
tervenção junto de 80 micro e pequenas empresas da região Alente-
jo e 278 trabalhadores, em 2 anos.
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MedIação de CoNflItos 
pelos pares eM CoNteXto 
edUCaCIoNal

Nos dias 4 e 5 de Setembro, o projecto “ParticipAR - Inovação para 
a Inclusão em Arraiolos” promoveu uma acção de formação sobre o 
tema “Mediação de Conflitos pelos pares em contexto educacional”. 
A acção decorreu na Escola Cunha Rivara de Arraiolos. No primeiro 
dia dirigiu-se a 33 docentes; no segundo dia dirigiu-se a 32 auxiliares 
de acção educativa. A formadora foi a Dr.ª Rute Agulhas, psicóloga 
clínica, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, terapeuta familiar, 
psicóloga na delegação de Lisboa do Instituto Nacional de Medicina 
Legal e docente no Instituto Piaget.

CoNCIlIação eNtre a vIda 
faMIlIar e profIssIoNal

No âmbito do projecto “ParticipAR - Inovação para a Inclusão em 
Arraiolos” apoiado pela Medida 1 do PROGRIDE, a parceria deste 
projecto desenvolveu uma acção de formação designada “Igualdade 
de Oportunidades – Conciliação entre a vida familiar e profissio-
nal”. 
Esta acção decorreu no dia 8 de Setembro de 2008 na Escola Cunha 
Rivara de Arraiolos. Os beneficiários deste evento foram 32 docen-
tes e auxiliares de acção educativa.  
A formadora foi a Dr.ª Lurdes Ferreira da Comissão para a Cidada-
nia e Igualdade de Género e conta com vasta experiência enquanto 
formadora em Igualdade de Oportunidades.

esCola sÉNIor do MUNdo 
rUral (esMr) CeleBra 
protoColo CoM CeNtro 
UNesCo aldeIa das CIêNCIas

A Escola Sénior do Mundo Rural (ESMR), integrada na Rede de Uni-
versidades Séniores (RUTIS), assinou um protocolo de cooperação 
com a Associação de Jovens Professores da Região Alentejo no âm-
bito do “Centro Unesco Aldeia das Ciências” dedicado à Água, Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável. 
Este Centro visa promover um conjunto de actividades relaciona-
das com a educação para a água e surge em estreita ligação com as 
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actividades a desenvolver na disciplina de Agricultura Biológica da 
ESMR, numa lógica de contribuir para o desenvolvimento territorial 
sustentável e a disseminação de boas práticas.
Se tem mais de 55 anos e pretende ocupar os seus tempos livres, 
inscreva-se na Escola Sénior do Mundo Rural - Rua Joaquim Basílio 
Lopes n.º 1 7040-066 Arraiolos, telefone 266 490 093.

fórUM de pessoas eM 
sItUação de poBreza 

No seguimento do Encontro Europeu de Pessoas em Situação de 
Pobreza que se realiza em Bruxelas desde 2001, do Projecto nacional 
da REAPN “Activar a Participação” que contou com representantes 
do distrito de Évora e Fórum Regional das Pessoas em Situação de 
Pobreza que decorreu a 17 de Outubro no ano passado em Évora. 
Agora, realizou-se no dia 16 de Setembro de 2008 na Casa de Estre-
moz  mais um Fórum com Pessoas em Situação de Pobreza. Desta 
vez, o tema foi a Saúde e a Acção Social. Este Fórum contou com 
a parceria entre o Núcleo Distrital de Évora da REAPN, a Câmara 
Municipal de Estremoz, o Centro de Saúde de Estremoz e o Serviço 
Local da Segurança Social de Estremoz. Participaram 14 pessoas no 
“Fórum com Pessoas em Situação de Pobreza”.  A sessão teve como 
facilitador Jorge Coelho da Associação Aliende / InVia como Facilita-
dor e João Antunes do Monte - A.C.E. como Relator.
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NúCleo de volUNtarIado de 
proXIMIdade de arraIolos

O Núcleo de Voluntariado de Proximidade de Arraiolos, esteve pre-
sente na Festa Sénior, realizada de 30 de Setembro a 3 de Outubro 
em Arraiolos. Ao NVPA foi solicitado o apoio aos visitantes. 
Participaram na iniciativa 9 voluntários que desenvolveram diversas 
actividades de acompanhamento de crianças e idosos, bem como na 
elaboração de brinquedos tradicionais 
Se quiser saber mais sobre voluntariado, se quiser participar como 
voluntário, faça a sua inscrição no Monte ACE - Rua Joaquim Basílio 
Lopes n.º 1 7040-066 Arraiolos, telefone 266 490 093.

vIsIta do CoNselho de 
parCeIros a GóIs

No dia 10 de Outubro, o Conselho de Parceiros do projecto “Par-
ticipAR - Inovação para a Inclusão em Arraiolos” promoveu uma 
visita de estudo para os parceiros a Góis, localizado no distrito de 
Coimbra, para uma visita às iniciativas do projecto “Progredir em 
Igualdade e Cidadania” também apoiado pela medida 1 do PRO-
GRIDE. 
Participaram vinte pessoas nesta visita de estudo que tinha como 
finalidade conhecer e trocar experiências com um projecto similar 
cujo objectivo é contribuir para a criação de condições locais de 
promoção de desenvolvimento socio-economico.  
Os participantes tiveram oportunidade de visitar um atelier te-
mático com os idosos das IPSS’s locais; conhecer um restaurante 
apoiado pelo Programa Leader+; visita à Aldeia de Corteredor para 
conhecer as obras do Centro de Dia apoiadas através do Projecto 
“Progredir em Igualdade e Cidadania” e ao Lagar da Cabreira res-
taurado com apoio da ADIBER através do Programa Leader+.
Esta actividade revelou-se muito interessante com um intercâmbio 
muito útil que visa encontrar respostas inovadoras em dois terri-
tórios com o mesmo tipo de problemas consequentes da interio-
ridade. Esta visita foi o início de uma cooperação entre projectos, 
a próxima iniciativa decorrerá ainda durante este ano com a visita 
dos parceiros do projecto “Progredir em Igualdade e Cidadania” ao 
concelho de Arraiolos e região de Évora.
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