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BALOI D’ HORTA
seleccionado para
a Lista de 2014 dos
Dryland Champions

DESTAQUE

Monte promove Empreendedorismo
Jovem na Feira de S. João ‘14
O MONTE – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE esteve presente mais uma vez na Feira de
São João em Évora, de 20 a 29 de Junho de 2014, com uma mostra institucional onde estiveram
evidenciadas as suas potencialidades de orientação e acompanhamento aos jovens no processo de criação do seu próprio emprego. O empreendedorismo jovem e a inovação social são
áreas de aposta do Monte, que consegue intervir nas comunidades rurais através de diversas
ações que implementa no território e de disponibilização de instrumentos para o desenvolvimento de novos projetos junto dos jovens, dos quais se destaca a Metodologia de Apoio ao
Empreendedorismo.
No dia 24 de Junho, no stand do Monte, teve lugar o lançamento do manual “Experiências sobre Igualdade e Inclusão“ do projeto MIRABAL – Mulheres 100 Medo, com o apoio dos jovens
da Associação do Grupo de Teatro Dupla Personalidade, numa iniciativa que pretendeu sensibilizar para as questões da igualdade e de género.

O projeto Baloi d’horta foi distinguido em 2014
pelo Programa Dryland Champions.
O Programa estabelecido em 2013, foi desenhado com o propósito de proporcionar a
um conjunto mais alargado de atores, como
ONG, empresas e indivíduos de se juntarem à
Convenção das Nações Unidas de Combate à
Desertificação no seu esforço para atingir um
mundo neutro em matéria de degradação
do solo, conforme acordado na Conferência
Rio+20.
Os Dryland Champions destinam a distinguir
pessoas, organizações e grupos que respondem a vários problemas relacionados com desertificação e degradação dos solos em zonas
áridas.
O Baloi d’Horta está em execução desde 2012
na Ilha de Santo Antão. É um projeto dinamizado pelo Monte em parceria com a Comissão
Regional de parceiros de Santo Antão e conta
com o apoio do Instituto Camões e o financiamento da União Europeia. O BH é um cabaz
composto por produtos hortofrutícolas produzidos na Ilha de Santo Antão.
As actividades do projeto podem ser acompanhadas em facebook.com/baloidhorta 

Acordo de Parceria Territorial – Alentejo Central [2014-2020]
No dia em que o Monte celebra o seu 18º aniversário, assina o Acordo de Parceria Territorial com
35 organizações da região, que corresponde ao compromisso para a Estratégia de Desenvolvimento Local – Alentejo Central [2014-2020]. A sessão decorreu pelas 9h no Palácio D. Manuel
em Évora, e a sessão inaugural esteve a cargo da Vice-Presidente da Camara Municipal de Évora,
Dr.ª Élia Mira, que acolheu esta iniciativa no âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de
Abril e no programa da Feira de São João.
O Presidente do Conselho de Administração do Monte apresentou os principais passos dados
para a celebração deste Acordo e enfatizou a importância da consolidação das parcerias territoriais para o futuro dos territórios rurais. O enquadramento dos desafios colocados às políticas
públicas para o desenvolvimento local, foi apresentado por Dr. Joaquim Amado, diretor da Federação Minta Terra. Os resultados dos trabalhos desenvolvidos nos últimos 2 anos, para a construção da Estratégia de Desenvolvimento Local, foram apresentados por Marta Alter, Diretora
Técnica do Monte.
O acordo de parceria territorial tem por objetivo preparar de forma participada a apresentação
de uma estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) para o Alentejo Central, com base numa
abordagem local e integrada. O acordo resulta do trabalho desenvolvido pelo Monte, ACE iniciado em setembro de 2012 para a construção da Estratégia de Desenvolvimento Territorial
– Alentejo Central [2014-2020]. O Monte, enquanto entidade responsável pela implementação
no Alentejo Central da Iniciativa Comunitária LEADER II [1996-1999], LEADER+ [2000-2007] e o
Subprograma 3 do PRODER [2008-2013] – decidiu promover a discussão a novos parceiros, com
a realização de reuniões globais de preparação da EDL e workshops temáticos entre dezembro
de 2013 e junho de 2014 

Bootcamp - Empreendedorismo Social
De forma a potenciar os conhecimentos da equipa técnica na área social, o Monte participou
no XI Bootcamp em Empreendedorismo Social IES, powered by INSEAD, o primeiro Bootcamp
realizado no Alentejo, que decorreu de 20 a 22 de Junho.
Ao chegar, foram distribuidas três perguntas a cada um e avançou-se para o enorme espaço
relvado do Instituto Politécnico de Beja, onde se apresentaram as questões a duas pessoas,
totalmente desconhecidas até ao momento.
Já em sala, feitas as apresentações dos mentores, cada um ao som de musica e palmas, num
espirito de grande dinamismo e animação, chega a vez dos formandos. Os grupos são organizados segundo o problema social que se se pretende resolver. A ideia de trabalho inicial com
que se chega, mais sonhadora que realista, é escrita num “post it” e dobrada em oito! O problema em que se quer intervir, passa por várias fases, transformando-se e adaptando-se em cada
uma. No final, por vezes, quase não se reconhece a ideia inicial, agora trabalhada e estruturada.
A formação contou com dois dias e meio de intensas horas de trabalho, exercício mental e
físico, reflexão, problemas e soluções, partilha, trabalho de equipa e uma turma de empreeendedores sociais, pessoas motivadas e mentores dedicados, fornecendo um conjunto de
ferramentas para desenhar, planear e implementar uma iniciativa de impato social, com um
enorme espírito de dinamismo e motivação para transformar o mundo! 

Monte presente no Encontro “Intervir com Famílias”
O Monte enquanto representante do núcleo de Évora da Rede Europeia Anti-Pobreza, esteve
presente na mesa de abertura do Encontro “Intervir com as Famílias, pelos afectos e pela proximidade”, uma iniciativa conjunta do Centro Distrital de Évora da Segurança Social e da REAPN.
O Encontro realizou-se a 8 de Maio, “Dia da Segurança Social” e trouxe até Évora especialistas
na área da intervenção com famílias os quais abordaram temas como os sistemas de apoio, as
relações e rituais familiares e ferramentas e estratégias para uma intervenção eficaz. A terminar
a sessão realizou-se um “world café” onde se realizaram conversas generativas e apreciativas
sobre a matéria 

Empreendedorismo
no mundo rural:
estratégias e práticas –
o caso do CREmp
MONTE promove projecto de EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O projecto TrEE – Teaching, Recycling and Environmetal Education, insere-se no programa
Grundtvig – Parcerias de Aprendizagem. O objectivo do mesmo é a promoção de uma cultura
de responsabilidade e educação ambiental. Nele estão envolvidos os seguintes países: Itália
(coordenador do projecto); Hungria; Bulgária; Roménia; Reino Unido; Turquia e Dinamarca.
Em Outubro de 2013 foi realizada em Bari - Itália, a primeira mobilidade prevista, com o propósito de apresentar cada um dos parceiros, bem como de definir as etapas e responsabilidades
de cada um no projecto.
No passado mês de Abril, foi realizada a segunda mobilidade em Newcastle – Reino Unido.
Nesta reunião, foi feita uma apresentação sumária sobre o estado da Educação Ambiental em
cada um dos países participantes, tendo ainda sido definidas as etapas futuras do projecto.
Houve ainda lugar à apresentação de boas práticas ambientais por parte da Nestlé (UK) e da
Universidade de Newcastle.
A próxima mobilidade do projecto será realizada na Bulgária, de 1 a 4 de Julho 

Évora acolhe um dos
workshops nacionais
para a consulta pública
sobre a Agenda Global de
Desenvolvimento Pós-2015
A 5 de junho de 2014 realizou-se nas instalações da CIMAC- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora, um dos 6
workshops realizados em Portugal para apelar
à participação, de um conjunto alargado de
representantes da sociedade civil, entidades
públicas, sector privado, no processo de implementação local da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 das Nações Unidas. O objetivo é conhecer as prioridades dos portugueses
em relação à Agenda e à forma como deve ser
implementada.
Este processo termina a 7 de julho com a realização de um seminário em Lisboa para apresentação dos resultados conseguidos nas várias sessões dinamizadas.
Com base nos resultados atingidos será ela-

borado um relatório que apresenta a visão
nacional sobre nova Agenda de Desenvolvimento e que contribuirá para a construção
de um relatório final a ser apresentado pelo
Secretário-Geral das Nações Unidas.
Em Portugal, o processo é promovido por
um conjunto de organizações, públicas e da
sociedade civil, composto por Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local; Camões, Instituto da Cooperação
e da Língua; CNJ – Conselho Nacional de
Juventude; Minha Terra – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento
Local; PPDM – Plataforma Portuguesa para
os Direitos das Mulheres e Plataforma Portuguesa das ONGD e tem o apoio do Centro
Regional de Informação das Nações Unidas
para a Europa Ocidental (UNRIC).
A informação e documentação sobre este
processo está disponível e para consulta
através do endereço: http://forumredesdasociedadecivil.wordpress.com/ 

A convite da CCDR Alentejo, o Monte participou no passado dia 29 de Abril no seminário transfronteiriço EUROACE “Cooperação e Desenvolvimento Rural - Experiências e Perspectivas para 2014-2020”
que decorreu em Idanha-a-Nova, onde
apresentou o CREmp - Centro de Recursos de Empreendedorismo Feminino. A
iniciativa foi organizada pela comunidade
de trabalho da Eurorregião Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE), no contexto
da sua Comissão Setorial de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo, as Direções Regionais de Agricultura e Pescas do Centro e
do Alentejo, a Dirección General de Acción Exterior e a Dirección General de Desarrollo Rural do Governo da Extremadura
e contou com a colaboração da Federação
Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local (Minha Terra), da Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) e do
Municipio de Idanha-a-Nova.
O evento contou com a apresentação de
projetos de cooperação transfronteiriça,
cooperação transnacional e de estratégias e metodologias de ação no apoio
ao empreendedorismo nos territórios da
EUROACE. Teve como principais objetivos
proporcionar uma reflexão sobre as oportunidades para o território EUROACE, decorrentes dos apoios previstos na Política
Comunitária para o próximo período de
programação, 2014-2020 e o intercâmbio
de experiências entre os Grupos de Ação
Local (GAL) dos territórios envolvidos, e
culminou com uma visita à Incubadora de
Empresas de Base Rural de Idanha-a-Nova,
onde a Câmara Municipal faculta 300 ha
de terra produtiva a preços reduzidos para
jovens empreendedores com projetos
agrícolas viáveis e inovadores 

News

A Monte esteve presente no dia 20 de Junho no Instituto Camões, na Conferência
“O papel do jornalismo nas visões sobre
o Desenvolvimento”, promovida no âmbito do projecto RADAR de que é entidade
parceira. Inserido na temática da Educação para o Desenvolvimento, o projecto
pretende chamar a atenção da comunidade em geral e dos jornalistas e estudantes
de jornalismo em particular, para as problemáticas associadas à globalização e às
políticas públicas de desenvolvimento.
A sessão iniciou sob os temas “O trabalho dos jornalistas no terreno,” contando
com a participação de Ana Dias Cordeiro
do jornal Público; “A Estratégia Nacional
de Educação para o desenvolvimento e
o pós-2015” debatidos por La Salete Coelho (ESE Viana do Castelo) e Miguel Silva
(Cento Norte-Sul) e “Como comunicar o
trabalho das ONG e a relação com os jornalistas” com a presença de Vitor Simões
(4change).
A terminar a conferência realizou-se um
debate informal com a equipa de projecto
“Estrada da Revolução” e Daniel Rodrigues,
fotojornalista que venceu a edição de
2014 dos World Press Photo.
Para saber mais sobre o projecto RADAR
visite http://projectoradar.com/ 

Projeto Gestão sustentável
dos recursos florestais do
Parque Natural dos Tarrafes
de Cacheu – Guiné-Bissau
A Monte Guiné-Bissau, no quadro do Projeto
Gestão sustentável dos recursos florestais do
Parque Natural dos Tarrafes de Cacheu (GSRF-PNTC), e juntamente com o Departamento
de ecoturismo do IBAP está a desenhar e a
implementar um serviço de Ecoturismo para
o PNTC. Este serviço pretende colocar à disposição dos turistas que visitem esta área
protegida os seguintes produtos: pelo menos
um trilho sinalizado e identificado; 3 estruturas para alojamento comunitário; um guia das
espécies associadas ao ecossistema de Mangal; formação de guias e a construção de um
microsite com toda a informação necessária
para a prática de ecoturismo. Neste sentido,
e até à data, já identificámos 2 trilhos onde
muito em breve já será possível os visitantes
conhecerem as tabancas (aldeias) lacustres
de Elia, Bulol e Djobel – margem norte do Rio
Cacheu - e ainda visitarem as florestas sagradas de Cobiana – margem sul do Rio Cacheu.
Através da estreita colaboração entre a Monte
e o IBAP pretende-se que este serviço de ecoturismo seja, na sua maioria, gerido pelas populações do PNTC. Os guias da natureza bem
como os prestadores de serviços de apoio
são membros das comunidades escolhidas
pelo seu potencial turístico, que em muito se
deve à gestão tradicional dos recursos naturais praticada. O principal objetivo da criação
de um modelo comunitário é que as populações beneficiem diretamente do potencial
económico desta atividade, que se traduz

num reconhecimento acrescido da mais-valia das áreas protegidas. Neste sentido, já
foram escolhidos 4 guias, de uma amostra de
10 candidatos para a margem sul, que estão
a ser formados em áreas como: interpretação
da fauna e flora, história, diversidade cultural,
e regras de conduta. Para a margem norte do
rio Cacheu, já foi identificada a localização da
primeira infraestrutura de acolhimento, na
tabanca de Djobel. Os passos seguintes para
consolidação do serviço são: a sinalização dos
trilhos; a localização das restantes infraestruturas de acolhimento; a capacitação de guias
e de prestadores de serviços e a definição do
modelo comunitário de gestão. É importante
referir que todo o serviço funcionará numa
rede integrada entre potencialidades identificadas (trilhos, informação disponibilizada,
sedes do PNTC –norte e sul- e infraestruturas
de apoio) e atores (população, IBAP, Ministério do turismo e sector privado) por forma a
garantir a sua sustentabilidade.
O Projeto GSRF-PNTC pretende contribuir
para a diminuição do processo de degradação das florestas sub-húmidas que se verifica na Guiné-Bissau. É um projeto financiado
pela União Europeia e pelo Camões, Instituto
da cooperação e da língua, em parceria com
o Instituto da Biodiversidade e das Áreas
Protegidas (IBAP) e AD – Acção para o Desenvolvimento. O presente projeto atua 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 atividades
de valorização dos recursos florestais (não-lenhosos) e a educação ambiental 

Monte aprova Plano
Estratégico 2014-2017
No passado dia 28 de Maio foi aprovado
em reunião de Conselho de Administração o Plano Estratégico (PE) do Monte.
O PE tem em consideração os resultados
alcançados no período 2010-2013 e apresenta, para além da revisão da anterior estratégia, uma nova proposta para a orientação da intervenção do MONTE para o
quadriénio 2014-2017. A versão online
do documento pode ser consultada em
www.monte-ace.pt 
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Facebook

2014

Monte parceiro do
Projecto RADAR Educação para o
Desenvolvimento

Já temos página no facebook. Visite-nos
em facebook.com/monteace 

9 Jul. 2014

Monte participa no Seminário Regional
do Alentejo sob a Temática Agricultura
Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais, na sala 131 do Colégio
Espírito Santo – Universidade de Évora
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