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O GAL MOnte AssinOu 
prOtOcOLO de 
cOLAbOrAçãO cOM Os 
beneficiáriOs dA MedidA 
31 – diversificAçãO dA 
ecOnOMiA e criAçãO de 
eMpreGO dO sp3 dO prOder/
AbOrdAGeM LeAder.
 

Decorreu no passado dia 27 de Abril, pelas 17 horas, no Monte das 
Oliveiras, em Arraiolos, a celebração de um protocolo individual de 
articulação, entre o GAL Monte, a Rede de Gabinetes de Interven-
ção Rural e os Promotores da Estratégia Local, cujos pedidos de 
apoio foram aprovados no âmbito do primeiro concurso, à medida 
31 – Diversificação da economia e criação de emprego do SP3 do 
PRODER/Abordagem Leader. 

Este protocolo foi celebrado com vista a apoiar o promotor em to-
dos os aspectos relacionados com a implementação do seu projecto 
e ainda a reafirmar a validade da Abordagem LEADER no Desenvol-
vimento Rural e a importância das relações e da proximidade dos 
Actores Locais na dinamização das suas estratégias de desenvolvi-
mento.

Para além dos beneficiários, estiveram presentes representantes de 
outros GAL, da DRAP Alentejo, do Ministério da Economia e da 
Câmara Municipal de Arraiolos.
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Gal monte - lista hierarquizada dos projectos aprovados nos concursos abertos em 2009 às

acções da medida 31 - diversificação da economia e criação de empreGo

resultados dos concursos realizados 4.279.460,04 € 2.433.001,28 € 39 novos postos trabalho
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cAbAz dO HOrteLãO

O Cabaz do Hortelão tem vindo a conquistar cada vez mais consu-
midores, pela sua qualidade. 

A iniciativa de alargar a entrega dos cabazes por outros concelhos, 
tem partido dos consumidores, e da divulgação que é feita pelos 
mesmos. A adesão tem caminhado a passos largos, em Dezembro 
de 2009 o Cabaz do Hortelão contava com 97 consumidores no 
distrito de Évora, no ano de 2010, já conta com 145 consumidores.

O Monte e uma das produtoras do Cabaz do Hortelão, foram con-
vidados pela Associação In-Loco, que está sediada em Faro, para 
participar em 2 Seminários Apresentação Prove que decorreram 
dia 11 de Março em Loulé e dia 30 de Abril em Silves, na Feira das 
Ruralidades, para dar o testemunho enquanto técnico do Projecto e 
enquanto produtora do Cabaz do Hortelão.

escOLA sÉniOr dO MundO 
rurAL inAuGurA “HOrtA 
sÉniOr”

No dia 20 de Maio, foi inaugurada no âmbito da Escola Sénior do 
Mundo Rural (ESMR), a Horta Sénior. A mesma localiza-se na Igreji-
nha, localidade onde existe um pólo desta Escola. 

Os produtos plantados na Horta são todos cultivados em modo 
biológico pelos alunos da disciplina de Agricultura Biológica, minis-
trada em regime de voluntariado pelo Engº António Saias.

Na Horta encontram-se diversos produtos hortícolas e árvores de 
fruto que vão sendo alternados conforme a estação do ano, tais 
como: alfaces; ervas aromáticas; melão; ervilhas; favas; alho francês; 
morangos; romãs; pereiras; macieiras, etc...

A ESMR foi criada no âmbito do projecto ParticipAR - “Inovação 
para a Inclusão em Arraiolos”, do qual o Monte-Desenvolvimento 
Alentejo Central, ACE é a entidade executora e a Câmara Munici-
pal de Arraiolos a entidade promotora, sendo dinamizada por um 
conjunto de parceiros locais que no caso da Igrejinha são o Centro 
Social e Recreativo de Cultura e Desporto de Igrejinha; a Junta de 
Freguesia da Igrejinha e o Centro de Dia daquela localidade.

A nível nacional, a Escola é membro da RUTIS (Rede de Universida-
des para a Terceira Idade).
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prOjectO nOs junte 
- cApAcitAçãO dAs 
AssOciAções cOMunitáriAs 
de desenvOLviMentO dA iLHA 
de sAntO AntãO, cAbO verde.

O Monte realizou nos dias 17 a 28 de Maio do presente, a segunda 
missão com vista à capacitação das Associações Comunitárias de 
Desenvolvimento (ACD) da Ilha de Santo Antão. Esta enquadra-se 
no projecto Nos Junte - Aprender e Construir Desenvolvimento, 
Lutar contra a Pobreza, co-financiado pelo Instituto Português de 
Apoio ao Desenvolvimento.

Participaram vários elementos da equipa do projecto, nesta activida-
de, por forma a conseguir responder às várias intervenções do pro-
jecto a decorrer em simultâneo. Para além dos momentos de capa-
citação, para 12 formandos, que preencheram os 10 dias da missão, 
realizaram-se outras actividades do projecto, como reuniões com as 
comunidades locais e as ACD, reuniões de trabalho entre as duas en-
tidades parceiras do projecto e reuniões com outras entidades com 
interesse e mobilizadas para o projecto como foi o caso da reunião 
realizada com a Unidade Central do Programa de Luta Contra a 
Pobreza de Cabo Verde. Por outro lado, outra das acções trabalha-
das relacionou-se com a dinamização do Centro de Recursos para 
o Desenvolvimento Rural, quer na sua vertente física como on line.

Como resultados dos trabalhos desenvolvidos realçamos o desen-
volvimento que já foi feito em termos da preparação da dissemina-
ção dos resultados do projecto, que está principalmente incluído na 
2ª fase do Projecto Nos Junte, com a identificação e estruturação 
dos elementos a recolher pelos formandos e animadores do projec-
to, para a identificação das boas práticas em curso no território e 
desenvolvidas pelas ACD.    

Por outro lado, as áreas temáticas trabalhadas, em termos da capa-
citação dos agentes locais foram diversas abrangendo o Desenvol-
vimento comunitário e planeamento de projectos de desenvolvi-
mento; Participação e animação comunitária; Igualdade de género 
e Planeamento e gestão de projectos. Esta diversidade em termos 
de temáticas tratadas, pretende capacitar os elementos participan-
tes nas acções, membros das ACD, para o exercício de dissemina-
ção destes conhecimentos junto de outras comunidades e agentes. 
Também a este nível, durante a missão foram simuladas acções de 
capacitação em comunidades locais, com os formadores locais, no 
contexto de intervenção de uma ACD, de modo a melhor preparar 
os agentes locais para este desempenho.

Em termos gerais, esta 2ª missão permitiu concretizar resultados 
importantes do projecto e que são fundamentais para passar à 2ª 
fase do projecto, que consiste na disseminação dos resultados atin-
gidos para outras ilhas de Cabo Verde.
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cAndidAturA “educAçãO 
pArA O desenvOLviMentO”

Em colaboração com os seus parceiros, Grupos de Acção Local po-
lacos: “Dzialania” e „Przymierze Jeziorsko”, o Monte elaborou a con-
cept note para o projecto “Think Globally Act Locally”.

O projecto consiste na realização de uma campanha de sensibiliza-
ção, em Portugal e na Polónia,  sobre as  relações justas entre os pa-
íses do Norte e do Sul, dirigida à população; grupos-alvo específicos; 
órgãos de comunicação social e internet. A campanha abordará os 
oito objectivos do milénio, sobretudo os objectivos 1 - Erradicação 
da Pobreza e da Fome, 7 - Assegurar a sustentabilidade ambiental e  
8 - desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento.  

Esta iniciativa visa o aumento da informação dos cidadãos europeus 
sobre a vulnerabilidade das populações dos países em desenvolvi-
mento e de como essa vulnerabilidade é aproveitada pelos países 
desenvolvidos. Pretende-se abordar aspectos sociais, ambientais e 
económicos afectados por estas relações.

Ao ser aprovado, o projecto desenvolver-se-á durante os anos de 
2010 a 2013.

Acções de fOrMAçãO 
MOduLAres

O Monte viu aprovada a candidatura a acções de formação no âmbi-
to da tipologia 2.3 – Formações Modulares Certificadas, do Progra-
ma Operacional Potencial Humano. 

O objectivo destas acções é o de contribuir para aumentar os ní-
veis de qualificação da população activa do território onde o Monte 
intervém, promovendo o acesso a módulos de formação de curta 
duração, capitalizáveis, no âmbito das seguintes áreas:

• serviços de Apoio a crianças e jovens;
• ciências informáticas;
• electricidade e energia;
• comércio;
• Hotelaria e restauração;
• construção civil e engenharia civil;
• cuidados de beleza;
• turismo e Lazer.

Estas acções irão decorrer durante os anos de 2010/2011. 

paula santos  .  Monte Ace
Rua Joaquim Basílio Lopes n.º 1
7040-066 Arraiolos
Telefone: 266 490 090 
paula.santos@monte-ace.pt
 www.monte-ace.pt

Todos os interessados podem fazer a sua inscrição, ou 
solicitar o esclarecimento de dúvidas pelos seguintes 
contactos:
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MOnte pArticipA nA 
cOMissãO sectOriAL dO 
desenvOLviMentO LOcAL - 
eurOAce

No dia 19 de Abril de 2010, o Agrupamento MONTE participou em 
Castelo Branco na reunião da Comissão Sectorial do Desenvolvi-
mento Local - EUROACE. 

O EUROACE é um organismo sem personalidade jurídica que se 
rege pelas normas de uma Comunidade de Trabalho designada por 
Euroregião Alentejo-Centro-Extremadura, visando fomentar a coo-
peração transfronteiriça e interregional entre as três regiões, pro-
mover o desenvolvimento integral dos seus territórios e melhorar 
as condições de vida dos seus cidadãos. 

O MONTE apresentou as suas principais áreas de trabalho, nome-
adamente: Empreendedorismo e Inovação Social; Desenvolvimento 
Rural e a Cooperação para o Desenvolvimento. 

encOntrO teMáticO 
“A pObrezA e A fAMíLiA: 
debiLidAdes e MOdeLOs de 
intervençãO”.

No dia 14 de Maio, o Núcleo Distrital de Évora da REAPN promo-
veu no Auditório da Universidade de Évora o Encontro Temático 
“A Pobreza e a Família: debilidades e modelos de intervenção”. O 
Monte, enquanto vice-coordenador do Núcleo Distrital de Évora da 
REAPN moderou esta iniciativa.

Este Encontro Temático no Núcleo Distrital de Évora da REAPN foi 
adequado e pertinente, coincidiu com o facto de 2010 ser o Ano 
Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social e do Dia 15 de 
Maio ser o Dia Internacional da Família.
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nOvOs recursOs pArA A 
inserçãO

No âmbito do Banco de Recursos para a Inserção do projecto “Par-
ticipAR - Inovação para a Inclusão em Arraiolos” (Medida 1 do Pro-
gride) foram concebidos dois novos produtos. 

O objectivo do “Guia Metodológico para a Implementação de Ac-
ções de Formação para Desempregados de Longa Duração” é par-
tilhar experiências e disseminar metodologias utilizadas em acções 
de formação para a Inclusão de D.L.D.’s através de propostas meto-
dológicas práticas que possam ser desenvolvidas em outras entida-
des formativas e por qualquer profissional ligado á formação destes 
públicos. 

Já o “Manual de Animação de Idosos em Meio Rural: a experiência 
da Escola Sénior do Mundo Rural” tem como objectivo partilhar 
a experiência e disseminar a metodologia que levou à criação da 
Escola Sénior do Mundo Rural no concelho de Arraiolos. Este Ma-
nual vai ser apresentado nos “Encontros de Monsaraz” promovidos 
pela A.D.I.M. a 26 de Junho de 2010. Estão tod@s convidad@s a 
participar.

reuniãO AniMAr

No passado dia 13 de Março decorreu nas instalações do Monte, 
uma reunião da Direcção e Assembleia Geral da Animar, seguida de 
Tertúlia “O Papel da Economia Social no Desenvolvimento Local”. 
Estas iniciativas contaram com a presença de 30 participantes, re-
presentantes de vários associados da Animar. O Monte apoiou toda 
a logística, através de disponibilização de instalações, marcação de 
refeições, contactos de alojamentos, mapa de localização do Monte, 
entre outros.


