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siderados boas práticas no âmbito do 
SP3 PRODER/Abordagem LEADER, nome-
adamente à “Aldeia da Terra” (Arraiolos); 
“Adega Cooperativa de Borba”; “Telheiro 
da Encosta do Castelo” (Montemor-o.-
-Novo) e Herdade Freixo do Meio (Foros 
de Vale Figueira). Os membros da comi-
tiva tiveram ainda a oportunidade de 
visitar uma unidade de transformação 
de cortiça na Azaruja, bem como de 
efectuar uma visita a Monsaraz onde 
terminaram o dia no restaurante “Sem-
-Fim” também considerado uma boa 
prática no âmbito do programa Leader II.   
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8 a 6 Julho
O Mirabal está na Feira de São 

Boa Ventura em Arraiolos

18 Julho
das 17 às 18h
“Conversas 100 Igual” na Rádio Te-

lefonia do Alentejo (103.2 FM).2012

News

PROVE – Promover e Vender
1º Mercado Europeu de 
Produtos Locais em  
Puy en Velay (França) 
 10-11-12 de Maio de 2012
Entre 10 e 12 de Maio, realizou-se o 1º Mer-
cado Europeu de Produtos Locais em Puy en 
Velay (França). Este projeto de cooperação 
visa a criação de ligações entre produto-
res e consumidores e promover iniciativas 
locais a nível europeu. Ao longo do dia 12 
todos os visitantes e participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer, partilhar e 
descobrir a variedade de produtos presen-
tes neste Encontro, enquanto desfrutaram 
e degustaram os alimentos característicos 

dos vários países da Europa. De entre os 
10 países participantes (280 pessoas), 
Portugal participou com 66 pessoas, 
na sua grande maioria pertencentes 
a GALs de várias regiões do país.
A organização deste evento, a cargo do 
GAL de Puy en Velay, organizou também 
nos dia 10 e 11 de Maio 6 visitas de au-
tocarro a seis locais diferentes, tendo por 
temas “Agricultura e Territórios” e “Diferen-
tes formas de vender produtos locais”.                              

Visita dos colegas do GAL 
Regionalmanagement 
Mittleres Uterinntal da 
região do Tirol (Áustria)
De 30 de Maio a 1 de Junho p.p., o GAL Monte 
recebeu a visita dos colegas do GAL Regionalma-
nagement Mittleres Uterinntal da região do Tirol 
(Áustria), bem como de autarcas da mesma região.
O objectivo da visita foi o de conhecer o território 
de intervenção do GAL Monte, bem como a sua 
estratégia local de desenvolvimento e prática 
de implementação de projectos no terreno.
Para o efeito, o GAL Monte organizou um con-
junto de visitas aos Municípios de Arraiolos, 
Borba e Montemor-o-Novo, onde os presen-
tes tiveram a oportunidade de trocar impres-
sões com os respectivos autarcas locais.
Foram também realizadas visitas a projectos con-

O Monte participou 
no Fórum Económico 
do Concelho de 
Montemor-o-Novo
No dia 23 de Maio, o Monte esteve pre-
sente numa sessão de trabalho para 
empresas do Sector Agro-Alimentar, na 
Biblioteca Municipal Almeida Faria, em 
Montemor-o-Novo. Esta sessão decorreu 
do 2º Ciclo do Conhecimento, dedicado 
ao mesmo sector e integrado na iniciativa 
mais alargada que constitui o “Fórum Eco-
nómico do Concelho de Montemor-o-No-
vo”. Uma iniciativa da ADRAL – Agência de 
Desenvolvimento Regional do Alentejo 
em colaboração com a Câmara Municipal, 
através da qual pretendem dinamizar a 
cooperação empresarial e definição de 
estratégias territoriais para o concelho.

Feira do Empreendedorismo 
No contexto socioeconómico actual torna-
se pertinente a promoção de uma atitude 
proactiva face a situação de emprego, através 
da divulgação de instrumentos de apoio à 
criação de empresas e do conhecimento 
de alguns exemplos de experiências 
empreendedoras bem sucedidas.

A Feira do Empreendedorismo permite dar 
a conhecer os instrumentos e financiamen-
tos disponíveis para apoiar iniciativas de 
diferentes áreas e consequentemente con-
tribuir para o desenvolvimento económico 
da região. Apresenta também um leque de 
experiências consideradas de boas práti-
cas apoiadas e estabelecidas na região.
A iniciativa permitiu a apresentação de pro-
dutos disponíveis e destinados aos empre-

endedores, nos respectivos stands 
da feira, integrada na Feira de São 
João em Évora, que se realizou de 
22 de Junho a 1 de Julho de 2012. 
Integrado na iniciativa, realizou-se no 
dia 26 de Junho um seminário no âm-
bito da temática Empreendedorismo: 
Desafios e Oportunidades no Alentejo 
Central, que contou com a participação 
de entidades como o CEFAGE, IAPMEI, 
ADRAL, CME, e IEFP, para a apresenta-
ção das dinâmicas na região ao nível do 
empreendedorismo, os programas de 
incentivo e de investimento existentes, 
os estímulos e respostas presentes.

Seminário 
Empreendedorismo: 
Desafios e Oportunidades 
no Alentejo Central
Decorreu no passado dia 26 de Junho, no 
Palácio D. Manuel em Évora, o Seminário 
Empreendedorismo: Desafios e Oportuni-
dades no Alentejo Central, organizado pelo 
Monte e integrado na Feira do Empreen-
dedorismo, que decorreu de 22 de Junho 
a 1 de Julho, na Feira de S. João 2012.
O seminário teve como principal objetivo a pro-
moção dos financiamentos, boas práticas e ins-
trumentos disponíveis para o apoio ao empre-
endedorismo no Alentejo Central e destinou-se 
a empresários/as e futuros empreendedores/as. 
A sessão de abertura esteve a cargo do Dr. 
Afonso Alvito, membro do Conselho de Ad-
ministração do Monte e do Presidente do Mu-
nicípio de Évora, Dr. José Ernesto d’Oliveira.
Dividiu-se depois os trabalhos em dois painéis. 
O primeiro painel foi dedicado às características 
e dinâmicas empreendedoras na Região Alen-
tejo Central e teve início com a diretora técnica 
do Monte, que fez uma introdução dos temas 
a discutir neste primeiro painel. Seguidamente, 
o Professor Dr. Rui Fragoso do CEFAGE da Uni-
versidade de Évora fez uma intervenção sobre 
o desenvolvimento sustentável e Empreende-
dorismo na região Alentejo Central. A técnica 
do Monte, Drª Maria Casinhas, apresentou os 
incentivos ao Empreendedorismo que o Monte 
disponibiliza e a Metodologia utilizada pelo 
Monte de Apoio ao Empresário, a Drª Paula 

Projecto Contrato (CLDS) 
presente na Feira de 
São Boaventura
O projecto “Contrato” (Maio 2011-Maio 2014), 
criado no âmbito dos Contratos Locais de De-
senvolvimento Social (Portaria n.º 396/2007 
de 2 de Abril com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 285/2008 de 10 de Abril), 
estará representado na Feira de São Boaven-
tura com o objectivo de dar a conhecer à 
população do concelho de Arraiolos as ac-
ções previstas no mesmo, nomeadamente:
- Gabinete de Apoio ao Empresário, Em-
prego e Empreendedorismo (GAEEE);
- Centro de Recursos e Qualificação para 
Apoio à Comunidade e Famílias;
- Loja Comunitária de Arraiolos;
- Programa de Apoio à Terceira Idade;
- Acções de Formação em TIC;
- Equipa de Voluntariado;
- Apoio ao Associativismo Juvenil.

Este projecto foi criado para si! Participe!

acÇÕes
 
Gabinete de Apoio ao 

Empresário, Emprego e 

Empreendedorismo (GAEEE)

Centro de Recursos e 

Qualificação para Apoio à 

Comunidade e Famílias 

 
Loja Comunitária d

e Arraiolos

 
Programa de Actividades 

para a Terceira Idade (PATI)

 
Acções de Formação

em Informática

 
Equipa de Voluntariado de 

Proximidade com pessoas idosas

 
Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil

contrato local 
de desenvolvimento
social de arraiolos

duraÇÃo
13 de Maio de 2011 a 
12 de Maio de 2014.
 
 
objectivo
Promover o combate à 
pobreza e a inclusão 
social dos cidadãos, de 
forma multisectorial e 
integrada, através de 
acções a executar em 
parceria.
 
 
zona de intervenÇÃo
Concelho de Arraiolos

projecto

ENTIDADE COORDENADORA

MONTE - DESENVOLVIMENTO ALENTEJO CENTRAL, ACE

Rua Joaquim Basílio Lopes n.º 1
7040-066 Arraiolos
+351 266 490 090
monte@monte-ace.pt

ENTIDADE PARCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARRAIOLOS

ENTIDADES EXECUTORAS

 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE ARRAIOLOS 

Praça Lima e Brito n.º 7
7040-027 Arraiolos
+351 266 419 005
scmarraiolos@hotmail.com

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DO VIMIEIRO 

Quinta do Jardim
7040-611 Vimieiro
+351 266 468 000
scmvimieiro@sapo.pt

FINANCIAMENTO

A promoção da Igualdade 
de Género e combate à 
Violência Doméstica como 
um exercício de cidadania
O tema acima apresentado foi o mote 
para a 4ª sessão de rádio: “Conversas 100 
Igual”, realizada no dia 15 de Maio, que teve 
como convidada a Dra. Sílvia Pinto, Vice-
-presidente do Município de Arraiolos.
A mesma abriu a sessão afirmando que a autar-
quia de Arraiolos assume um papel de crucial 
importância na promoção de iniciativas comu-
nitárias e políticas promotoras da igualdade de 
género. Especificou, em particular, a igualdade 
promovida ao nível dos contratos de trabalho, 
o combate aos estereótipos de género, a esti-
mulação à adopção de práticas educativas que 
contemplem a igualdade de género nos currí-
culos, a igualdade de oportunidades promovi-
das ao nível da participação no desporto bem 
como na atribuição de prémios e dos apoios 
prestados, e a aposta no apoio ao associativismo 
juvenil. Recordou que todo este trabalho só tem 
dado resultados positivos graças às parcerias 
que se conseguem desenvolver com as diver-
sas entidades existentes no município e graças 
à existência de projectos como o Mirabal.
Foram assinaladas algumas conquistas alcan-
çadas após o 25 de Abril e que permitiram um 
maior reconhecimento da igualdade entre ho-
mens e mulheres, nomeadamente o direito ao 
voto, os direitos na gravidez e na maternidade 
e a despenalização da interrupção voluntária da 
gravidez. No que respeita à violência doméstica, 
a Dra Sílvia considera-o um problema social, 
que deve ser denunciado. Justifica então a im-
portância do projecto Mirabal, que pode chegar 
junto das mulheres vítimas destes actos cruéis, 
fazendo-as ver que há outros caminhos, organi-
zações e técnicos capacitados para ajudar a ul-
trapassar as barreiras que elas vão encontrando. 
Na sua opinião, estes são actos de verdadeira 
cidadania, promotores da igualdade de género, 
que permitem retirar da solidão estas mulheres, 
trazendo-as de volta à sociedade. Em forma de 
conclusão, declarou-se que este problema exige 
respostas que passam pela eliminação de este-
reótipos; pela igualdade de acesso à educação, 
saúde e emprego e participação em pé de igual-
dade na actividade económica, política e cívica.

Paulino da ADRAL apresentou os estí-
mulos ao Empreendedorismo Regional 
– Serviços e Produtos. O Dr. José Costa 
da Delegação Regional do IEFP de Évora 
apresentou os apoios do IEFP, IP. à criação 
de emprego e empresas; a Drª Helena 
Jacinto da Câmara Municipal de Évora 
apresentou o Fundo Financeiro para 
apoio ao empreendedorismo no conce-
lho de Évora - FAME. Com uma exposição 
mais interativa, o Dr. António Cebola, 
representante do IAPMEI, apresentou 
“Uma (boa) ideia. Um bom negócio? “  
A parte da tarde iniciou-se com o se-
gundo painel que foi dedicado às 
experiências empreendedoras, onde 
oito empresárias/os apoiados pelo 
PRODER apresentaram, com o apoio 
da diretora técnica do Monte, as suas 
experiências empreendedoras em áreas 
bastante diferenciadas, que vão des-
de as engenharias, o turismo rural, ao 
aproveitamento de resíduos e saúde.
A avaliação do evento foi muito positiva, 
participaram 37 empresários, sendo que 
68% dos participantes consideraram 
que o seminário correspondeu às suas 
expectativas e 32% que corresponde 
totalmente às expectativas. Os partici-
pantes manifestaram o apoio à iniciativa 
e fizeram sugestões para futuras ativida-
des, indicando temas que gostariam de 
ver discutidos em próximos eventos.

Actividades 
Desenvolvidas
23 de Abril e 7 de Maio o Gabinete 
de Informação e Apoio às Mulheres 
realizou a acção de sensibilização: 
“Stop à Violência Doméstica”, 
dirigido às mulheres da comunidade 
arraiolense.

O ciclo de cinema “Arraiolos + Igual” 
exibiu no dia 27 de Abril o filme: 
“Precious”, dirigido aos jovens. No 
final do filme realizou-se um debate e 
a dinâmica de grupo: “O chapéu dos 
medos

22 de Maio, dois Workshops: 
“Prevenção da”da Violência no 
Namoro” a 4 turmas do ensino 
secundário, na Escola EB2,3/
Secundária de Montemor - o – Novo

Inscrições abertas para a criação de 
um Grupo de Jovens Promotores da 
Igualdade de Género.

Inscrições para Acções de 
Sensibilização em Igualdade de Género 
e Violência Doméstica dirigidas a 
técnicos

dos Agricultores de Portugal (CAP), com 
o apoio do Programa para a Rede Rural 
Nacional, realizado no âmbito da 49ª 
Feira Nacional de Agricultura, que decor-
reu em Santarém de 2 a 10 de Junho.
O seminário, decorreu no Pequeno Audi-
tório do CNEMA, contou com interven-
ções de Pedro Brosei (Policy Officer Uni-
dade G1 “Consistency of Rural Develop-
ment” DG Agricultura e Desenvolvimento 
Rural Comissão Europeia), em represen-
tação do Director da DG AGRI, José Ma-
nuel Sousa Uva; de Maria do Céu Patrão, 
membro do Parlamento Europeu; e do 
investigador António Oliveira das Neves. 
A encerrar os trabalhos esteve o Secre-
tário de Estado das Florestas e do De-
senvolvimento Rural, Daniel Campelo.

O Monte participou no 
seminário “O LEADER e o 
Quadro Estratégico Comum”
O Monte participou na manhã do dia 6 de 
Junho, no seminário “O LEADER e o Quadro Es-
tratégico Comum”, numa organização conjunta 
da Federação Minha Terra com a Confederação 

mailto:monte@monte-ace.pt
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