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Mirabal

17 Out
 “Conversas 100 Igual”, 17ª sessão na 
Rádio Telefonia do Alentejo (em 103.2MZ)

24 Out
O projeto Mirabal associa-se à comemora-
ção do Dia Municipal para a Igualdade.

19 Nov
 “Conversas 100 Igual”, 18ª sessão na 
Rádio Telefonia do Alentejo (em 103.2MZ)

2 Dez
 “Conversas 100 Igual”, 19ª sessão na 
Rádio Telefonia do Alentejo (em 103.2MZ)

10 Dez
Seminário Mirabal em Évora

Gabinete de Informação e Apoio às 
Mulheres em funcionamento em Ar-
raiolos, na sede do Monte-ACE2013

News

MONTE reconhecido como ENTIDADE 
FORMADORA CERTIFICADA
No âmbito dos novos processos de certificação para as entida-
des formadoras, o Monte viu reconhecida pela Direcção Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) o seu processo de 
Qualidade da Actividade Formativa nas seguintes áreas de educa-
ção e formação: 

149 - Formação de professores/ formadores e ciências da 
educação

345 - Gestão e Administração
482 - Informática na óptica do utilizador
812 - Turismo e Lazer
De acordo com a legislação em vigor, a presente certificação é vá-
lida por tempo indeterminado, estando sujeita às normas de con-
trolo de qualidade agora vigentes para as entidades certificadas 

A experiência do Monte na área da Cooperação para o Desenvolvimen-
to integra esta publicação do Instituto Marquês de Valle Flor, 2013.
http://issuu.com/imvf/docs/manual_casos_praticos 

Monte é parceiro num novo projeto: “RADAR 
-  Melhor Comunicação, Melhor Desenvolvimento” 
na área da Educação para o Desenvolvimento
Com início marcado para Outubro, o projeto RADAR tem por objetivo contribuir para o fortale-
cimento da capacidade de mobilização da opinião pública, dos meios de comunicação social 
em prol da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento, em Portugal. Destina-se a Técni-
cos de ONGDs, estudantes e profissionais da Comunicação Social. 
A ONGD PAR – Respostas Sociais é a entidade promotora do projeto e o Monte é uma das enti-
dades parcerias com a responsabilidade de dinamização do projeto na sua região 

MONTE ACE reconhecido 
para atos de Gestão 
da Bolsa de Terras
O Monte – Desenvolvimento Alentejo 
Central, ACE, é uma das entidades autori-
zadas pelo Ministério da Agricultura e do 
Mar a praticar atos de gestão operacional 
da Bolsa de Terras, de acordo com despa-
cho n.º 12109/2013, de 23 de Setembro.
O MONTE integra uma rede de proximi-
dade, liderada pela federação Minha Terra, 
junto dos proprietários e demais interessa-
dos, com vista à divulgação e dinamização 
da Bolsa de Terras. A Bolsa de Terras aplica-
-se aos prédios rústicos e à parte rústica 
dos prédios mistos, integrados volunta-
riamente pelos seus proprietários ou seus 
representantes, com aptidão agrícola, flo-
restal e silvopastoril, e visa facilitar o aces-
so à terra através da sua disponibilização, 
quando não seja utilizada, e uma melhor 
identificação e promoção da sua oferta, 
para arrendamento, venda ou outros tipos 
de cedência. 

DESTAQUE

Projecto CONTRATO presente na 
Feira de São Boaventura
Destinado à população do concelho de Arraiolos, o projecto CON-
TRATO esteve mais uma vez presente na Feira de São Boaventura, de 
12 a 15 de Julho de 2013, com o objectivo de divulgar as activida-
des desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da sua execução.
Mereceu particular destaque a actividade do Gabinete de Apoio ao Empre-
sário, Emprego e Empreendedorismo (GAEEE) o qual tem como objectivo a 
divulgação de ofertas de emprego/formação, bem como dos incentivos de 
financiamento disponíveis à contratação. Para mais informações contacte: 
Monte ACE - GAEEE I Nuno Costa I 266 490 090 I nuno.costa@monte-ace.pt 

Monte-ACE recebe 
Delegação da 
República Checa
Em Julho recebemos a segunda visita dos 
parceiros do projeto transnacional com a 
entidade da República Checa, EIRLZ para o 
desenvolvimento do projeto “Employment 
support in rural áreas in Ústi region” e prepara 
a realização da terceira visita à nossa região 
para Novembro.
A parceria centra-se na troca de experiências 
no processo para o desenvolvimento de for-
mação na área agrícola, através da dinamiza-
ção de sessões durante as visitas, com a parti-
cipação de entidades de referência na área da 
nossa região, nomeadamente representantes 
da Universidade de Évora, da DRAPAL e do 
IEFP. 
Os encontros têm por objetivo contribuir para 
o desenvolvimento de conteúdos formativos 

na área da agricultura e de políticas de inte-
gração de desempregados e jovens, aplicá-
veis na região de Ústi. 
Na primeira visita, realizada em Maio, os par-
ceiros tiveram a oportunidade de conhecer 
a Escola Agrícola Dom Carlos I,  de Vendas 
Novas, o seu funcionamento e quais os cur-
sos que apresentam no seu plano curricular; 
o Centro de Formação Profissional de Évora 
e a sua experiência no desenvolvimento de 
ações de formação em geral e em particular 
na área da agricultura. 
Na segunda visita, realizámos um encontro 
com a DRAPAL, que apresentou a região de 
intervenção e quais os apoios disponíveis aos 
jovens agricultores; e com a Universidade de 
Évora através da Herdade da Mitra, local onde 
se decorre a formação prática de jovens estu-
dantes nos cursos de Agronomia e Ciência e 
Tecnologia Animal 

Mirabal – Mullheres 
100 Medo
A sensibilização de jovens nas áreas da 
prevenção de comportamentos de risco 
em termos de saúde e na promoção da 
igualdade de oportunidades entre géne-
ros diferentes foi a tónica da intervenção 
do Mirabal neste 3º trimestre do ano. Nes-
te contexto realizaram-se duas ações para 
16 jovens, com idades compreendidas en-
tre os 14 e 17 anos, inseridas na Associa-
ção Chão dos Meninos de Évora.
O Gabinete de Apoio e Informação a Ví-
timas de Violência Doméstica continuou 
em funcionamento durante este período, 
disponível para apoiar qualquer situação, 
na sede do Monte.
O site e blog do projeto continuam a dis-
ponibilizar um conjunto de informação 
pertinente e acuais para a reflexão, sobre 
as temáticas da igualdade e prevenção da 
violência de género: http://www.monte-
-ace.pt/site/mirabal.html 
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