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Dinamização da parceria territorial
– Construção da EDL – Alentejo Central [2014-2020]

Feira de emprego,
empreendedorismo e inovação
O Monte, assumindo o seu papel de agente de desenvolvimento económico, esteve presente
entre os dias 19 e 21 de Março de 2014 na Universidade de Évora, onde decorreu a Feira do Emprego, Empreendedorismo e Inovação, organizada pela ADRAL – Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo, a Associação Académica da Universidade de Évora, o GIPAA – Gabinete de
Integração Profissional e Antigos Alunos e o PCTA – Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo.
Tendo como objetivo estimular a empregabilidade e espírito empreendedor de todos os participantes, o Monte disponibilizou informação sobre diversas iniciativas e programas de promoção do emprego, nomeadamente o CREmp - Centro de Recursos de Empreendedorismo
Feminino; o PAECPE – Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego; o programa MicroCrédito e a METAemp – Metodologia de Apoio ao Empreendedorismo, disponível através de uma pen que permite o acesso a um conjunto de etapas pelas quais
passa o processo de criação de um negócio, tendo esta última despertado bastante interesse
entre os visitantes na Feira.
O Monte esteve ainda representado pelo GAEEE – Gabinete de Apoio ao Empresário, Emprego
e Empreendedorismo inserido no programa CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social
do qual o Monte é a entidade coordenadora no concelho de Arraiolos, sendo através desta
estrutura que se fez representar no Workshop “O papel dos CLDS+ na promoção da empregabilidade”, onde entidades coordenadoras dos projectos CLDS+ de Vila Viçosa, Viana do Alentejo,
Campo Maior, Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Évora apresentaram os seus projectos 

Preparação do próximo período de programação
Realizou-se no passado dia 11-03-2014 no Pavilhão Multiusos de Arraiolos, uma nova reunião
de parceiros para a construção da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) Alentejo Central
[2014-2020]. A iniciativa inscreve-se de preparação da intervenção territorial que o MONTE está
a desenvolver desde Setembro de 2012.
No âmbito deste trabalho foram apresentadas as perspectivas para várias temáticas consideradas âncoras para o desenho de uma intervenção territorial de base local para o Alentejo Central
[2014-2020]. Foi ainda definida uma estrutura de trabalho para o futuro que assenta no alargamento da participação e discussão de novas áreas de interesse estratégico. Foram definidas as
seguintes reuniões:
16 Abril - Segurança Alimentar e Comercialização de proximidade
23 Abril - Pequenos investimentos agrícolas e Bolsa de Terras
30 Abril - Recursos Locais / Serviços
15 Maio - Empreendedorismo
22 Maio - Ambiente e Energia
5 Junho - Turismo Rural e Conservação do património Rural
12 Junho - Cooperação e Inovação
As reuniões contarão com o apoio do ICAAM - UE, AJASUL, CIMAC, NERE, S.C.M. Vimieiro e de
Arraiolos, ERT e ADRAL, para além dos outros parceiros que tem estado envolvidos no processo
de construção da EDL.
A apresentação destes resultados deverá ocorrer até à última quinzena de Junho, altura em que
o Monte se propõe a organizar um encontro para consensualizar a Estratégia de Desenvolvimento Local – ALENTEJO CENTRAL [2014-2020]
Para mais informações contacte a Equipa Técnica através de
monte@monte-ace.pt ou www.monte-ace.pt 

PAAJ – Programa de Apoio
ao Associativismo Juvenil

No âmbito do projeto Contrato, foi realizada
uma ação de prevenção rodoviária com os
jovens da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Arraiolos, no kartódromo de Évora; foram dinamizadas tertúlias
na temática do Desenvolvimento através da
apresentação da exposição “Alfabeto do Desenvolvimento”, entre 10 e 14 de Fevereiro de
2014, na Biblioteca da Escola Cunha Rivara de
Arraiolos para os jovens do 5º ao 12º ano de
escolaridade. A exposição é fruto do projeto
dinamizado por três organizações: ACEP, In
Loco e CESA, que apresenta a proposta de
olhares reflexivos sobre o mundo por cada
letra do alfabeto, com um texto e fotografia
originais de jornalistas e repórteres. Perante
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a temática considerou-se interessante apresentar a exposição e trabalhar com os jovens,
no sentido de despertar interesse para os
desafios do desenvolvimento e verificar qual
a perceção dos mesmos face aos temas expostos.
Na ação Espaço Musica e Conversa foram dinamizadas três sessões sobre o Namoro, no
dia 14 de Fevereiro, dirigidas a alunos do 7º,
10º e 12º anos, nas quais se promoveu o debate sobre os temas relacionados com o namoro de acordo com as questões e dúvidas
dos próprios alunos. A apresentação da exposição e as sessões sobre o namoro foram
dinamizadas em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Arraiolos 

Requalificação da sede do PNTC em Cacheu

Após a participação na reunião de coordenadores e directores das Associações de Desenvolvimento Local federadas na Minha Terra, que decorreu no Porto, no passado dia 6 de fevereiro,
a Coordenadora da ETL do GAL Monte, Marta Alter e os Técnicos, Ricardo Carretas e Maria
Casinhas participaram nos dias 21 e 22 de março na reunião de coordenadores e diretores,
também organizada por esta Federação e que decorreu na Região Autónoma da Madeira.
Os GAL foram acolhidos pelas associações congéneres, Acaporama e Adrama, que mostraram
alguns projetos demonstrativos da dinâmica botton up, aprovados, no âmbito do PRODERAM.
Estes encontros enquadram-se num conjunto de reuniões de trabalho que estão a ser organizadas pela Federação Minha Terra e que têm por objetivo, para além de discutir as problemáticas atuais dos programas de desenvolvimento rural (PRODER, PRORURAL e PRODERAM), a
preparação do próximo período de programação do ciclo 2014 -2020, à luz dos regulamentos
comunitários, propostas legislativas para o Desenvolvimento Rural e do Acordo de Parceria
entre Portugal e a Comissão Europeia. Para dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, a
próxima reunião terá lugar em Mirandela no próximo dia 8 de maio 

A Monte Guiné-Bissau, no quadro do Projecto Gestão sustentável dos recursos florestais do
Parque Natural dos Tarrafes de Cacheu (GSRF-PNTC), está a promover a requalificação da sede
do PNTC em Cacheu. As obras iniciaram no início do mês de Março e deve estar concluídas
até ao final do mês de Abril. A sede do PNTC-sul é constituída por 3 casas de passagem - que
albergam turistas, investigadores, técnicos e colaboradores do IBAP-, os escritórios da equipa
técnica, e um núcleo de interpretação. A intervenção foi desenhada no sentido de conferir
maior identidade ao espaço e de promover a utilização de materiais e técnicas locais. Para além
da valorização dos materiais locais, está a ser reabilitado o núcleo de interpretação do PNTC
onde estão estará disponível informação de apoio aos visitantes e às acções de sensibilização
e educação ambiental. A sede do PNTC é a porta de entrada do parque e deve traduzir toda a
sua diversidade e riqueza.
Através da colaboração do ColectivoMEL, uma dupla de arquitectos do Porto, as obras estão
a ser conduzidas para promover uma coerência no espaço através da valorização, utilização e
exposição dos materiais de construção locais e meios tradicionais, retirando quase todos os materiais exógenos, e evidenciando a riqueza cultural e natural desta área protegida. Os principais
materiais tradicionais de construção são, para além do Adobe, a cana de bambu, a folha de
palmeira e a tara. Como estes materiais, disponíveis na área do PNTC, os artesão trabalham-nos nas mais variadas formas, possibilitando a sua utilização para revestimento de superfícies,
divisão de espaços, mobiliário e construção de estruturas. A intervenção no PNTC está a ser um
projecto-piloto, que servirá de modelo para uniformizar todas as sedes das Áreas protegidas da
Guiné-Bissau.
O Projecto GSRF-PNTC pretende contribuir para a diminuição do processo de degradação das
florestas sub-húmidas que se verifica na Guiné-Bissau. É um projecto financiado pela União Europeia e pelo Instituto Camões, em parceiria com o Instituto da Biodiversidade e das áreas protegidas (IBAP) e AD – Acção para o desenvolvimento. O presente projecto actua essencialmente
em quatro eixos, o reforço de capacidades do IBAP para a gestão do PNTC, a promoção de boas
práticas florestais junto das comunidades, promoção de actividades de valorização dos recursos
florestais (não-lenhosos) e a educação ambiental 

Participação no 1º Fórum Nacional da Sociedade Civil
Nos dias 20 e 21 de Fevereiro realizou-se o 1º Fórum Nacional da Sociedade Civil sobre o tema:
“Os desafios da sociedade civil portuguesa face ao atual contexto económico e social”, promovido por plataformas representativas da Sociedade Civil portuguesa: a Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Local (ANIMAR), o Centro Regional de Informação das Nações Unidas
(UNRIC), a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), a Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente (CPADA), a Cooperativa António Sérgio para a
Economia Social (CASES), a Minha Terra – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PPDM) e a Plataforma
Portuguesa das ONGD. Como resultado do trabalho de discussão realizado ao longo deste dois
dias podemos salientar a importância de fortalecer a Sociedade civil no sentido de aumentar a
sua capacidade para a reflexão crítica e de participação na construção de propostas para o desenvolvimento sustentável e igualitário. No final foi apresentada uma Declaração de Compromisso, subscrita pelas Redes que integram a comissão organizadora do Fórum no sentido de
partilha e desenvolvimento de um diálogo conjunto pela Sociedade Civil, com vista a continuar
o trabalho agora iniciado e a constituição de uma plataforma de redes de Organizações da Sociedade Civil Portuguesa. Foi ainda lançado pelo representante do PNUD o desafio, de realizar
uma consulta nacional sobre a implementação da Agenda de Desenvolvimento Pós 2015, que
já se encontra em concretização, dinamizada pelas organizações que integram a REDE 

AGENDA
Reuniões para discussão de novas
áreas de interesse estratégico

16 Abril

Segurança Alimentar e
Comercialização de proximidade

23 Abril

Pequenos investimentos
agrícolas e Bolsa de Terras

30 Abril

Recursos Locais / Serviços

Baloi D’Horta promove encontro entre
agricultores e consumidores em Santo Antão
Neste 1º semestre de 2014, o Baloi D’Horta consolidou a criação de 5 núcleos de produtores,
em 5 comunidades distintas da ilha de Santo Antão. Deste, 3 núcleos já estão efetivamente a comercialização os seus produtos hortofrutícolas junto de um grupo de consumidores,
registando-se no global 79 Balois comercializados, na sua maioria mensalmente, com 63 agricultores envolvidos.
Neste momento e tendo em conta que a rede de consumidores ainda se encontra em fase
de constituição, existe uma preocupação da parte do agricultor em conhecer os interesses do
consumidor e responder a essas necessidades. Como resposta a esta preocupação, a equipa
do projeto está a organizar encontros entre agricultores e consumidores, nas comunidades
locais, como uma medida de aproximação e conhecimento mutuo. O primeiro intercâmbio
entre produtores e consumidores realizou-se na comunidade do Figueiral – Ribeira Grande, no
dia 30 de Março.
Como forma de dar a conhecer o trabalho que está a ser dinamizado por toda a equipa do Baloi
D’Horta, foi criada a página do faceboock do Baloi: https://www.facebook.com/baloidhorta 

15 Maio

Empreendedorismo

22 Maio

Ambiente e Energia

5 Junho

Turismo Rural e Conservação
do património Rural

12 Junho

Cooperação e Inovação
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