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Sub-programa 3 do prodEr 
do gaL montE

O GAL MONTE promoveu a abertura de 5 avisos de concurso a 
cada uma das acções das Medidas 3.1 e 3.2, no passado dia 17 de 
Agosto de 2009, tendo os concursos sido encerrados a 30 de Se-
tembro e 8 de Outubro, respectivamente, para cada um dos concur-
sos às referidas duas Medidas.

Fazendo uma análise por Actividade Económica, e na Medida 31, ve-
rifica-se que 27% dos PA apresentados se enquadra no Turismo em 
Espaço Rural (CAE 55202), seguindo-se a Restauração e similares 
com 18% e em terceiro lugar surgem as actividades veterinárias com 
9% do total. Na Medida 32, conclui-se que 33% dos PA apresenta-
dos se enquadram nas actividades de apoio social com alojamento, 
seguindo-se as actividades das organizações associativas com 19% 
do total.

O número de candidaturas recepcionadas representou um volume 
que representa cerca de três vezes mais do que a despesa pública 
disponível e dos PA apresentados.

Fazendo uma análise por concelho, verifica-se que na Medida 31 
os concelhos mais dinâmicos são Arraiolos; Reguengos e Alandroal 
enquanto que na 3.2. Évora destaca-se com quase 40% do total dos 
PA recebidos.



n o t í c i a s  d o  m o n t e

Decorreram no passado dia 12 de Fevereiro, na sede do Monte, os 
conselhos sectoriais do Conselho de Cooperação do Monte, para 
apreciação dos pedidos de apoio apresentados e validados às Ac-
ções 311, 312 e 313. 
Foi apresentada a lista hierarquizada com os Pedidos de Apoio (PA) 
apresentados e validados ao 1º concurso da Medida 3.1 do Sub Pro-
grama 3 do Proder /Abordagem Leader e depois de apreciada a lista 
hierarquizada dos PA a cada uma das referidas Acções foi a mesma 
votada em cada conselho sectorial.

o montE rEaLIZa 1ª mISSÃo 
do proJECto noS JuntE, Em 
Santo antÃo - Cabo VErdE

O Monte realizou nos dias 31 de Janeiro a 6 de Fevereiro de 2010, a 
1ª missão do projecto Nos Junte - Aprender e Construir Desenvol-
vimento, Lutar Contra a Pobreza, na Ribeira Grande em Santo An-
tão. Esta intervenção é desenvolvida em parceria com o Conselho 
Regional de Parceiros de Santo Antão, que representa um conjun-
to de entidades locais para a implementação do Programa de Luta 
Contra a Pobreza. Esta entidade tem-se constituído como parceira 
do Monte, noutras iniciativas, pelo que toda a missão se pautou por 
um ambiente de partilha e aprendizagem mútuo, de carácter infor-
mal e de valorização das competências dos agentes envolvidos.

A missão contemplou o inicio das várias actividades de projecto, 
como o Plano de Formação para a capacitação dos agentes locais, 
que abordou de modo particular as problemáticas do planeamento, 
avaliação, género, empreendedorismo e liderança, associadas ao de-
senvolvimento comunitário e, bem assim, a explanação sobre instru-
mentos de comunicação e trabalho colaborativo a distância como 
o Moodle, o Skype e o Google. Realizou-se também a inauguração 
e utilização do Centro de Recursos para o Desenvolvimento Rural, 
quer em termos da sua vertente física como, no que diz respeito à 
sua utilização como plataforma colaborativa de trabalho à distân-
cia, bem como a identificação do grupo de formandos a participar 
de modo permanente nas diversas actividades do projecto. Parti-
ciparam 30 formandos nas acções de formação para a capacitação 
em desenvolvimento comunitário, representantes de Associações 
Comunitárias de Desenvolvimento, da Delegação do Ministério da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, do Centro de Formação 
Profissional de Santo Antão e do Conselho Regional de Parceiros 
de Santo Antão. 

Medida 3.1  Medida 3.2



n o t í c i a s  d o  m o n t e

Durante estes dias de trabalho conjunto, entre formadores, forman-
dos e a equipa de gestão do projecto, das duas entidades parcerias, 
foi possível analisar as expectativas dos diversos intervenientes no 
projecto, e ajustar a execução das actividades às mesmas. 

Tratou-se da 1ª missão de capacitação para o Desenvolvimento Co-
munitário, do Projecto Nós Junte, co-financiado pelo IPAD - Insti-
tuto Português de Apoio ao Desenvolvimento, estando previsto a 
realização de mais duas missões durante este ano e, trabalho conti-
nuo entre os diversos agentes, através da plataforma colaborativa do 
Centro de Recursos para o Desenvolvimento Rural.

ofICIna “gEStÃo dE 
pErCurSoS SoCIaIS” | ÉVora 
2009

No dia 02 de Dezembro decorreu no Colégio do Espírito Santo na 
Universidade de Évora uma Oficina de apresentação do Produto 
“Gestão de Percursos Sociais”.   

Esta iniciativa foi desenvolvida através do MONTE - Desenvolvimen-
to Alentejo Central, A.C.E. em parceria com a ANIMAR - Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento Local e com o apoio do Cen-
tro de Investigação em Sociologia e Antropologia “Augusto da Silva” 
da Universidade de Évora. 

Nesta Oficina foi apresentada e testada a Metodologia “RedEmpre-
ga - Metodologia de Implementação de uma Rede Integrada para a 
Empregabilidade” criada pelo Instituto de Solidariedade e Coopera-
ção Universitária. Foi também exposto e testado o produto “SPERO 
- Plataforma Digital de Gestão de Percursos de Inserção” da Keops 
Multimédia. 

Estes produtos são inovadores na medida em que: melhora a ar-
ticulação dos agentes na intervenção na área da empregabilidade; 
permite racionalizar recursos comunitários; permite a agilização e 
integração de todo o processo de acompanhamento sócio profissio-
nal; papel das equipas interinstitucionais como autores/construtores 
do processo de acompanhamento. 

Os princípios-chave desta intervenção são: 
- aumentar o acesso a pessoas em situação de desvantagem ao mer-

cado aberto / competitivo de trabalho;
- mobilizar organizações, empresas e agentes locais para o desenho 

de soluções integradas; 
- suportar a inserção futura num processo de promoção de com-

petências; 
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- envolver activamente os indivíduos na condução do seu próprio 
projecto profissional; 

- apostar numa ligação forte / sensibilização das empresas; 
- apoiar a definição de projectos de vida claros, de longo prazo e 

centrados na pessoa. 

Participaram quinze técnicos de Entidades Privadas sem fins lucra-
tivos, da Administração Pública Central - Serviço ou Organismo do 
Estado e da Administração Pública - Autarquias Locais.  

Na avaliação após a Oficina os participantes afirmaram que aquela 
foi um importante espaço de fomento da aprendizagem mútua, mas 
também um espaço para debate e reflexão sobre o desenvolvimen-
to de novas competências organizacionais. 

Para quem quiser aprofundar o conhecimento sobre estes produtos 
pode consultar na Internet. O link do projecto é http://www.isu.
pt/e_real.html e o link do produto é http://www.isu.pt/images/Pro-
duto_e-real.pdf

VISIta dE dELEgaçÃo poLaCa

No mês de Novembro de 2009, o Monte recebeu a visita de uma 
delegação polaca, composta por 30 elementos de grupos de acção 
local e membros de órgãos de gestão, da localidade de Silesia, no 
sudoeste da Polónia.

O objectivo da visita centrou-se no intercâmbio de experiências 
ao nível de projectos e recursos agrícolas. O grupo foi recebido 
na Junta de Freguesia de Nossa Sr.ª da Vila, em Montemor-o-Novo, 
onde lhes foi apresentado o projecto PROVE – Promover e Vender 
e a metodologia associada ao mesmo.

Na parte da tarde, foi efectuada uma visita à Herdade do Freixo 
do Meio, um projecto de agricultura sustentável, em Foros de Vale 
Figueira.

Ao finalizar o dia, o grupo efectuou uma visita cultural à cidade de 
Évora.
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