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MONTE promove Educação
Ambiental na Bulgária

Promoção do
Empreendedorismo Jovem
na Feira de S. Boaventura’14
O Monte esteve presente mais uma vez na feira
de S. Boaventura, em Arraiolos, de 11 a 14 de
julho de 2014, com uma mostra institucional
centrada na apresentação de vários instrumentos de apoio ao empreendedorismo e empregabilidade, para a região Alentejo Central e em

particular para a população de Arraiolos. O
reforço de competências empreendedoras e
o estímulo ao desenvolvimento de intervenções inovadoras na área social foram as principais áreas divulgadas no certame, tendo
em vista potenciar o surgimento de iniciativas e o estímulo à criação do próprio emprego, principalmente ao nível dos jovens 

Conferência Internacional em Most, República Checa
O Monte foi o orador convidado na Conferência Final do projeto transnacional “Employment
support in rural áreas in Ústi region” realizada no passado dia 23 de Julho, em Most na República
Checa. O objetivo da mesma visava apresentar os resultados das atividades do projeto.
A parceria permitiu a realização de três visitas de trabalho em 2013 à região do Alentejo Central,
por delegações distintas, compostas por representantes de diversas entidades da República
Checa com o objetivo de conhecer outras práticas e experiências na área da agricultura e deste
modo contribuir para a constituição de um percurso formativo para jovens da região de Ústi.
O representante da entidade parceira, Václav Kohout, professor universitário (vide www.vsfs.cz/
en), apresentou o projeto cujo objetivo era capacitar jovens desempregados da região para o
desenvolvimento de atividades na área da agricultura (vide www.narodnikvalifikace.cz), bem
como os resultados das visitas de estudo realizadas em Portugal durante o ano de 2013. Foi
ainda apresentado outro projeto no âmbito do empreendedorismo, na área dos cuidados domésticos, cujo grupo alvo são pessoas com 50 ou mais anos (vide http://www.firmananecisto.
cz/?id=29). O mesmo consiste na disponibilização de formação específica em três níveis diferentes, dependendo das habilitações e conhecimentos dos beneficiários, e de apoio à criação
da empresa para consequente constituição do seu próprio emprego.
Por sua vez, o Monte apresentou os projetos em execução, com foco na área agrícola, não esquecendo a criação do próprio emprego, a inovação e a cooperação para o desenvolvimento.
No final, perspetivou-se a continuação da parceria com o Monte, na dinamização de novos
projetos inseridos no novo quadro comunitário 

No âmbito do projeto TrEE - Teaching, Recycling
and Environmental Education, o Monte esteve
presente numa reunião de trabalho na cidade
de Burgas, Bulgária, entre os dias 1 e 4 de julho.
Este projeto enquadra-se no Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida, subprograma Grundtvig, e visa sensibilizar a comunidade
em geral para a importância de um desenvolvimento ambiental sustentável. Na sessão estiveram presentes 58 pessoas, representantes
das 8 organizações que integram o TrEE, entre as quais 1 elemento da equipa técnica do
Monte e 2 aprendentes.
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A sessão, com a duração de 2 dias, foi dinamizada pelos técnicos do Centro Social de
Burgas (CSB), uma associação fundada para
prestar apoio e integrar na sociedade pessoas com necessidades especiais.
Nesta mobilidade os participantes tiveram
oportunidade de assistir a uma peça encenada pelos utentes do CSB relativa à educação ambiental, de trocar ideias com entidades educativas oficiais búlgaras, bem como
de visitar uma empresa de gestão de resíduos. Para finalizar a mobilidade, foi realizada
uma visita à cidade de Nessebar, classificada
pela UNESCO como património mundial 

Seminário Internacional “Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Rural Sustentável”, 27 e 28 de
Novembro, ilha de Santo Antão, Cabo Verde

MONTE participa na iniciativa Mercado
de Produtos Locais, em Lisboa

O Monte e o Conselho Regional de Parceiros de Santo Antão realizam o Seminário Internacional “Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável”, nos dias 27 e 28 de Novembro,
na cidade de Porto Novo, Ilha de Santo Antão, Cabo Verde. O Seminário Internacional insere-se
nas atividades do projeto Baloi d´Horta, que teve início em 2012 e tem como objetivo celebrar
o Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) 2014. O programa informações, inscrições
e documentação de apoio ao Seminário Internacional estão disponíveis através do endereço:
http://www.monte-ace.pt/site/Baloi/index.shtml 

No âmbito do projeto Loja do Intendente – produtos e territórios, o MONTE esteve presente
na iniciativa Mercado de Produtos Locais, dinamizada no Largo do Intendente, em Lisboa, com
vista à divulgação de produtos de excelência, de todo o país, que não têm acesso direto às
cadeias de distribuição existentes em cada região. O Mercado de Produtos Locais incluiu uma
loja agro-alimentar, uma cafetaria e uma zona de exposições, com o intuito de dar a conhecer
e valorizar as potencialidades de 44 municípios.
Esta iniciativa promove os seguintes territórios, representados pelas respetivas Associações de
Desenvolvimento Local: Terra Fria Transmontana (CoraNE), Terras de Sicó (TERRAS DE SICÓ), Pinhal Interior Sul (PINHAL MAIOR), Norte Alentejo (ADER-AL), Vale do Sôr (LEADERSOR), Alentejo
Central (MONTE-ACE) e Ribatejo Interior (TAGUS). O evento despertou o interesse de quem vive
ou esteve de passagem pela capital, para os produtos de outras regiões do país. A gastronomia,
o turismo, a natureza e os produtos locais são as marcas mais visíveis destes territórios. 

New Deal for Youth
Employment

FASA – Uma experiência
para o desenvolvimento
rural na Guiné- Bissau
A Monte Guiné-Bissau, no quadro do Projeto Gestão sustentável dos recursos florestais
do Parque Natural dos Tarrafes de Cacheu
(GSRF-PNTC), implementou, juntamente com
a ONG AD – Acção para o Desenvolvimento,
o FASA – Fundo de Apoio a Actividades Alternativas Geradoras de Rendimento. Esta
iniciativa visa contribuir para um processo de
desenvolvimento económico, social e ambiental liderado pelas comunidades da área
do PNTC e zona de influência, que promova
a diminuição dos índices de pobreza e exclusão social através da introdução e consolidação de atividades geradoras de rendimento
que promovam a boa gestão dos recursos
naturais e a conservação da biodiversidade.
Este fundo apresenta cinco eixos prioritários:
Atividades geradoras de rendimento ligadas
à produção, transformação e comercialização
de produtos florestais não-lenhosos; Desenvolvimento agrícola; Atividades de apoio à

promoção do Ecoturismo; Infraestruturas e
Promoção de serviços (social, educacional,
água e saúde); Reforço de capacidades; Atividades de conservação e restauração dos
ecossistemas naturais.
A receção de candidaturas decorreu entre
o dia 22 de Julho e 20 de Agosto, e resultou em 114 ideias de projetos submetidos.
Deste processo, as propostas selecionadas
serão trabalhadas num plano de ação, com
a duração de um ano e com assistência técnica da Monte e da AD. O fundo disponível
corresponde a um montante de 200.000€,
sendo a comparticipação por projeto até
10.000€.
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 pela Cooperação
Portuguesa, em parceria com o Instituto da
Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP)
e AD – Acção para o Desenvolvimento 

Inovação em Portugal Rural
O Monte participou no debate de apresentação do Livro Inovação em Portugal Rural. Detetar,
Medir e Valorizar, que teve lugar no dia 29 de Setembro, na Universidade de Évora.
Foi definido um roteiro para a apresentação pelo país, do Livro Inovação em Portugal Rural,
que surge no âmbito do projeto RUR@L INOV (Inovar em Meio Rural) e tem como objetivo
compreender como se desencadeiam e desenvolvem os processos de inovação em organizações localizadas nas áreas rurais portuguesas. Pretende-se com esta iniciativa dar a conhecer
a inovação que é desenvolvida no país rural, a fim de, desvendar um “rural inesperado”, onde
emerge uma economia da excecionalidade, apostada nas procuras globais, mas suportada
por uma oferta dependente das especificidades locais. Mais informação sobre a iniciativa em:
www.flipsnack.com/dorairferreira/roteiro-de-apresentacao-do-livro-inovacao-em-portugal-rural-ftj52puc.html 

No dia 17 de Setembro realizou-se a primeira reunião de parceria do projeto A New Deal
for Youth Employment. O projeto insere-se no
Programa de Cidadania Ativa do EEAGRANTS e
consiste na nova intervenção do Monte, para
a empregabilidade e inclusão de jovens, reforço de competências e incentivo à criação de
emprego na área agrícola, nomeadamente no
agroalimentar, na região do Alentejo Central.
O projeto decorre de Outubro de 2014 a Março
de 2016, em parceria com o ICAAM – Instituto
de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, da Universidade de Évora, o IEFP – Delegação Regional do Alentejo e com a AJASUL
– Associação dos Jovens Agricultores do Sul.
No momento, encontra-se em preparação
uma iniciativa de lançamento, a realizar no próximo dia 28 de Outubro na Herdade da Mitra,
onde o projeto será apresentado ao público-alvo, numa sessão dinâmica, na qual se conta
com a participação dos jovens, de agricultores
e empresários, professores e investigadores,
técnicos e outras entidades cuja atividade se
encontre no âmbito do sector agrícola, sendo
assim um momento desencadear por excelência das ações previstas 

Encontros Descentralizados da Rede Animar/IEFP
O Monte participou no Encontro Regional promovido pela Rede Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a 15 de setembro em Évora. O mesmo teve como objetivos o reforço do conhecimento entre parceiros da Rede Animar e a partilha de informações
sobre financiamentos e oportunidades para 2014-2017.
Durante a apresentação das entidades presentes, as mesmas deixaram o desafio à Animar para
que tenha uma voz mais ativa na representatividade dos seus associados face aos organismos
financiadores e aos decisores políticos. Por sua vez, os representantes da Animar, apelaram a
que as entidades envolvam mais a Rede enquanto parceira dos seus projetos.
Ao finalizar a sessão, estiveram presentes diversas entidades e agentes do território, os quais
deram o seu contributo acerca das oportunidades para 2014-2017 

AGENDA
Workshop para reforço
da participação pública e
do exercício da cidadania,
nos territórios rurais,
em Janeiro de 2015
No contexto do projeto QuaPro “Formar Agentes de Mudança para uma Cidadania Rural” –
Programa de Qualificação para Áreas Rurais na
Europa”, a 19 de Setembro de 2014 o Monte
participou num workshop em Praga onde a
parceria discutiu quais os conteúdos e a forma para a transferibilidade dos resultados já
alcançados com o teste do curso “Agentes de
mudança para uma Cidadania Rural” realizado
em três países, Alemanha, Republica Checa e
na Bulgária. No site do projeto: www.quapro.
eu, encontra-se informação detalhada sobre
os resultados atingidos até ao momento.
Com este encontro a parceria prepara os
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Workshops para a disseminação do curso
a realizar em 2015, estando previsto para
Janeiro a sua concretização no território
de intervenção do Monte. Ao longo dos
últimos dois meses de 2014 o Monte irá
divulgar junto dos seus vários parceiros,
em particular na região Alentejo Central,
o curso e o seu conceito com o objetivo
de recolher inscrições para a participação
no Workshop. A atualização desta informação estará disponível no site do Monte:
ww.monte-ace.pt.
O QuaPro iniciou as atividades em Janeiro
de 2013 e até Junho de 2015, as oito organizações que integram a Parceria, da Bulgária, República Checa, Estónia, Alemanha
e Portugal vão trabalhar em conjunto para
promover a participação dos cidadãos e a
participação cívica em diferentes territórios rurais da Europa 

21 Out. 2014

Apresentação do estudo Inovação
Social no Terceiro Setor
> FEA, Évora

28 Out. 2014

Lançamento do Projeto A New
Deal for Youth Employment
> Uévora-ICAAM (Herdade da Mitra)

30 e 31 Out. 2014
Congresso Internacional
de Turismo Rural
> Reguengos de Monsaraz

20 a 23 Nov. 2014
Portugal Agro
> FIL, Lisboa

24 e 25 Nov. 2014
Ação de capacitação em
Comercio de Proximidade
> Santo Antão, Cabo Verde

7 a 9 e 22 Nov. 2014

O Monte esteve presente nas sessões comemorativas do 20º aniversário da Trilho e da
Aliende, nos dias 15 e 23 de julho, respetivamente.
A sessão comemorativa do aniversário da
Trilho – Associação para o Desenvolvimento
Rural teve lugar na Santa Casa da Misericórdia do Vimieiro, iniciando-se com uma visita
ao Núcleo Museológico “O Mudo Rural”.

Por sua vez, a sessão comemorativa do 20º
aniversário da Aliende – Associação para o
Desenvolvimento Local decorreu no Centro
Cultural de Redondo. O encontro foi subordinado ao tema “Construir o Desenvolvimento
Local” e composto por dois painéis, sendo o
primeiro relativo ao papel das ADL e o segundo relativo ao quadro relacional das ADL
com os organismos de estado 

Ação de Formação
“Comunicação para o
Desenvolvimento e as Questões
de Ética nos Media”
> Instituto Politécnico de Beja, Beja

25 e 26 Nov. 2014
Ação de capacitação em
Economia Solidária
> Santo Antão, Cabo Verde

27 e 28 Nov. 2014

Ação de capacitação em
Funcionamento no Turismo Rural

Seminário Internacional
“ Agricultura Familiar
e Desenvolvimento
Rural Sustentável”

> Santo Antão, Cabo Verde

> Santo Antão, Cabo Verde

24 a 26 Nov. 2014

Trilho e Aliende
comemoraram 20
anos de atividade
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