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Ano Europeu
para o Desenvolvimento
Ano Europeu do Desenvolvimento
2015 é consagrado como o 1º Ano Europeu do Desenvolvimento (AED2015), constituindo uma
oportunidade e um desafio para as Organizações e Pessoas que tem um papel ativo no Desenvolvimento, de divulgarem o seu trabalho e resultados. O AED2015 visa chamar a atenção dos
cidadãos, dos decisores em cada país europeu, para os actuais problemas que condicionam
o desenvolvimento ao nivel global, como a pobreza, a fome, a insegurança, as desiguladades,
para os quais é urgente reforçar uma acção a nível mundial.
O Monte associa-se a esta iniciativa nas diferentes atividades que irá realizar ao longo do ano de
2015. Com o objetivo de implementar um programa de acção mais especifico no contexto da
comemoração do AED2015 no seu territorio de intervenção, foram apresentadas em Fevereiro
três propostas, duas ao Camões - Instituto da Cooperação e da Lingua e uma ao Concord - A
Confederação Europeia das ONG de Emergência e Desenvolvimento 

Seminário EPAM
O Seminário de apresentação do Guia de Produção de plantas aromáticas e medicinais, teve
lugar na Universidade de Évora, numa organização conjunta da ADCMoura, do ICAAM e do
Monte ACE, no dia 22 de Janeiro de 2015. O seminário contou com a participação dos respetivos autores e co-autores para a apresentação
dos diferentes temas que compõem o guia.
O guia consiste na compilação de informação
e boas práticas para a produção de plantas aromáticas e medicinais, em Portugal, tendo sido
construído com o objetivo de sistematizar os
principais aspetos a considerar no planeamento da produção, secagem e processamento. O
Guia é apresentado na forma de coleção de fichas temáticas que podem ser consultadas ou

Jovens e Emprego no
Sector Agrícola
Baloi D’Horta é prolongado
até 31 de Maio de 2015
A Delegação da União Europeia em Cabo Verde
aprovou o prolongamento da execução do projeto Baloi D´horta por mais três meses, até 31 de
Maio de 2015. Este reforço em termos de calendário irá permitir continuar o apoio técnico por parte dos parceiros do projeto, o Monte e o Conselho
Regional de Parceiros de Santo Antão, aos produtores dos 5 Núcleos Baloi D’Horta, no sentido da
constituição da Associação de Produtores Baloi
D’Horta. Deste modo, é possível cumprir uma das

conclusões que resultaram do Seminário
Internacional sobre Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Rural Sustentável, realizado em Novembro de 2014, procurando
também garantir a sustentabilidade da
iniciativa na construção de uma resposta
coletiva em termos de oferta dos produtos hortofrutícolas da ilha de Santo Antão,
que possibilitará alargar e diversificar os
consumidores do Baloi D’Horta 

A New Deal for Youth Employment é um
projeto financiado pelo Programa de Cidadania Ativa EEA Grants, coordenado pela
ONG MONTE em parceria com o ICAAM/
Uévora, AJASUL e com o apoio do IEFP.
Apresentado numa iniciativa de lançamento, realizada a 28 de Outubro na Herdade da
Mitra, com a presença de jovens licenciados,
professores, técnicos e empresários agrícolas,
tem por objetivo contribuir para a empregabilidade de 30 jovens licenciados em áreas
do sector agrícola, através da integração em
redes que ajudem à inovação e integração
no mercado de trabalho, de iniciativas para o
reforço de competências em empreendedorismo, de ações de acompanhamento em áreas
específicas identificadas como necessárias por
parte dos jovens e dos empresários agrícolas.
No dia 9 de Dezembro realizou-se mais uma

descarregadas a partir do site epam (www.
epam.pt/guia).
O seminário e o Guia são atividades que se
inserem no Projeto Formar para a produção
de PAM em Portugal, promovido pela Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura e financiado pelo Programa
para a Rede Rural Nacional/FEADER 

sessão de esclarecimento para os jovens
e um encontro de empresários. Foram recebidas 40 manifestações de interesse por
parte dos jovens em integrar e participar no
projeto. O Encontro de Empresários teve por
objetivo dar a conhecer o projeto e convida-los a participar ativamente no mesmo, contribuindo assim com os seus conhecimentos
e práticas, para promover a capacitação e
integração profissional dos jovens. A participação dos empresários permite constituir
uma ligação do conhecimento à sua aplicação prática, seja na constituição de novos
projetos agrícolas, como no desenvolvimento
e melhoria das suas próprias atividades.
O passo seguinte consiste na seleção
dos jovens que irão integrar o projeto e
participar nas ações de capacitação previstas, que visam reforçar as suas competências para a empregabilidade 

“TARRAFE” – A Newsletter
do Nô matu i nô firkidja
A Monte Guiné-Bissau, no quadro do Nô matu
i nô firkidja - Projeto Gestão sustentável dos recursos florestais do Parque Natural dos Tarrafes
de Cacheu (GSRF-PNTC), lançou no passado mês
de Novembro de 2015 o número zero da sua
newsletter mensal. A Tarrafe tem como principal
objectivo dar a conhecer as actividades desenvolvidas no âmbito deste projecto, aproveitando
também para divulgar a riqueza do património
natural, cultural e paisagístico desta área protegida da Guiné-Bissau. Para subscrever a newsletter ou obter mais informações acerca de uma
temática especifica, poderá seguir o link: http://
us8.campaign-archive1.com/home/?u=c2e
145ff63a1544b9e3dd1f89&id=4ccfdb6dc1.
Esta newsletter pretende ser uma ferramenta
fácil e rápida para comunicar a intervenção da
Monte ONGD na Guiné-Bissau, onde de uma
forma ágil e simples os interessados podem ficar
a conhecer melhor a nossa organização, os nossos parceiros, o projecto e os valores naturais e
culturais que contribuimos para preservar. Esta
aposta na simplificação da comunicação, que

garante a transmissão de mensagens
mais claras e acessíveis a todos, é também visível na simplificação do nome
do projecto através de uma analogia em
crioulo - Nô matu i nô firkidja, que significa “a floresta é a nossa herança/suporte”.
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 

Comunicação para o
Desenvolvimento
Workshop Internacional
QuaPro em Évora
Com enquadramento no projeto QuaPro,
o Monte promoveu a 12 de fevereiro em
Évora, nas instalações da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, o
workshop internacional QuaPro: Uma experiência europeia para reforço da participação
local, que contou com o objetivo principal a
disseminação de resultados do projeto.
Para a dinamização da sessão esteve presente o parceiro da República Checa, Vojtech
Cerny, do Agora Central Europe, tendo apresentado a experiência e resultados atingidos
no seu país com o teste desta metodologia
inovadora, no contexto de um Grupo de
Acão Local. O curso “ Tornar-se um Agente de
Mudança para a Cidadania Rural - Um Programa de Qualificação para Zonas Rurais Europeias foi também testado, em simultâneo,
em mais dois países europeus, Alemanha e
Bulgária. O Monte assumiu na parceria a responsabilidade de realizar este workshop com
o objetivo de disseminar em Portugal, os resultados alcançados com o teste do curso
nos diferentes países. Após a apresentação
do projeto e da metodologia utilizada para o

Debate sobre as parcerias
locais entre produtores
e consumidores, em
Ribeira da Azenha
Dinamização da Parceria Territorial
Alentejo Central [2014-2020]
Dando continuidade ao processo de consolidação da Parceria Territorial Alentejo
Central [2014-2020] realizou-se a 27 de
Janeiro as eleições dos órgãos sociais da
parceria, sem personalidade jurídica, conforme se passa a indicar.
Mesa do Conselho de Parceiros – ADRAL
(Presidente); CENDREV e Associação para
o Planeamento da família – APF Alentejo
Órgão de Gestão – Monte (Presidente);
CIM Alentejo Central; Universidade de
Évora/ ICAAM; Turismo do Alentejo ERT,
Santa Casa da Misericórdia do Vimieiro,
Liga dos Pequenos e Médios Agricultores
de Montemor-o-Novo e NERE – Núcleo
Empresarial da Região de Évora.
No dia 10 de Fevereiro tomaram posse
os membros dos referidos órgãos sociais
e aprovou-se a candidatura a DLBC Rural
2015
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A 7 de Março o Monte participou a convite
da FMT, num encontro/debate promovido
pela Associação C.A.R.M.E.N. sobre parcerias locais entre produtores e consumidores que promovem, em diferentes zonas
do país, experiências de comercialização
de proximidade e solidária, ao nível de comunidades rurais e urbanas.

teste do curso junto do GAL Broumovsko +,
na República Checa, foi realizado, no período da tarde, um exercício prático com todos
os participantes com vista à aplicação desta nova metodologia no âmbito da parceria
Alentejo Central [2014-2020].
O curso “ Tornar-se um Agente de Mudança
para a Cidadania Rural visa a promoção da
participação cívica nos territórios rurais, baseada na cooperação entre três diferentes
grupos de atores: funcionários públicos; dirigentes públicos e associativos e cidadãos.
Com base na experiência realizada com o
GAL checo é possível apresentar esta metodologia como uma ferramenta para melhorar a gestão das parcerias territoriais, na
medida em que pressupõe o trabalho em
rede baseado na cooperação entre os três
diferentes grupos de atores já identificados
e que assumem um papel determinante no
desenvolvimento das comunidades rurais.
Mais informações, acerca do curso Quapro
e metodologia de teste utilizada disponíveis
no website do Monte (http://www.monte-ace.pt/site/projecto_quapro.html) 

O grupo de participantes no encontro foi bastante heterogéneo: agricultores; consumidores,
agentes de desenvolvimento; representantes da
academia, do emprego, permitindo assim a partilha de diferentes perspetivas sobre o tema, tendo
o Monte deixado como contributo a sua experiência, em curso desde 2009, sobre a implementação do Cabaz do Hortelão.
Os trabalhos terminaram com a apresentação de
um conjunto de medidas para melhorar estas parcerias locais no sentido de reforçar os rendimentos dos agricultores, reforçar os laços de solidariedade entre produtores e consumidores e reforçar
para a sustentabilidade estas parcerias locais 

Realizou-se em Fevereiro a ação de formação
RADAR - Comunicação para o Desenvolvimento e as Questões de Ética nos Media organizada
pela ONGD Monte, em parceria com a Associação PAR – Respostas Sociais. A ação foi dirigida a estudantes, profissionais da Comunicação
Social, técnicos de ONG e interessados/as pela
área da Cooperação para o Desenvolvimento.
Identificar as questões globais ligadas ao desenvolvimento, constatar os principais temas
da ética que se colocam ao comunicar, e reconhecer a dificuldade de “dar voz” ao outro foram
alguns dos assuntos abordados.

Os meios de comunicação desempenham
um importante papel de sensibilização da
opinião pública em prol da Cooperação
Internacional e do Desenvolvimento. Para
tal, os agentes de comunicação necessitam ser sensibilizados para a importância
do seu papel neste processo e capacitados
para saber utilizar e tirar o melhor partido
da informação produzida pelas ONGD.
A Acão de formação insere-se no projeto
“RADAR: Comunicação e Desenvolvimento”, iniciativa promovida pela Associação
Par – Respostas Sociais, com o apoio do
Instituto Camões 

Monte participa em Workshop “Eu Grants Management”
No âmbito dos contratos de subvenção da União Europeia e tendo em conta os projectos de
cooperação em que o Monte está envolvido, decorreu nos dias 24 e 25 de Fevereiro de 2015, na
Sala Oriente da estação de metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa, um Workshop que contou
com a presença de dois técnicos do Monte, subordinado ao tema “EU GRANTS MANAGEMENT”,
organizado pela Plataforma Portuguesa das ONGD, dirigido a técnicos das ONGD com papel
activo na gestão de subvenções da UE dentro das suas organizações.
Este workshop teve como objectivo a capacitação dos técnicos destas organizações para a
gestão dos contratos de subvenção da UE e também o reforço da confiança dos mesmos para
replicar o workshop dentro das suas organizações 

AGENDA
da Parceria Alentejo Central ao concurso
para pré – qualificação das parcerias para
posterior submissão das respectivas Estratégias de Desenvolvimento Local.
Aguarda-se que durante o mês de Abril,
sejam divulgados os resultados 

21, 22 e 23 ABR. 2015

Exposição de trabalhos realizados
com materiais reciclados

21, 22 e 23 ABR. 2015

> Escola Secundária Cunha Rivara
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