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Monte ACE recebe visita de
delegação do Ministério da
Agricultura da Polónia
No passado dia 10 de Maio, uma delegação composta por membros
do Ministério da Agricultura da Polónia e Autarcas visitou o distrito
de Évora, com o objectivo de conhecer a forma como está a ser
implementado o Subprograma 3 do PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural, de que o Monte – Desenvolvimento Alentejo
Central, ACE é a entidade gestora no Alentejo Central.
Para o efeito, durante o período da manhã, a comitiva foi recebida pelo Sr. Director Regional da Direcção Regional de Agricultura
e Pescas do Alentejo (DRAPAL) Dr. João Libório, bem como por
membros da sua equipa, sendo explicado o funcionamento do Eixo
1 e 2 do PRODER, bem como do programa Rede Rural Nacional.
Ainda neste âmbito, foi apresentado por Marta Alter, Coordenadora
do GAL Monte, a forma de funcionamento do eixo 3 do referido
programa.
Da parte da tarde, o grupo visitou o Centro Interpretativo do Mundo Rural situado no Vimieiro onde foi recebido pelo Presidente da
Câmara de Arraiolos Sr. Jerónimo Lois e pelo Provedor da Santa
Casa da Misericórdia do Vimieiro Sr. Aurelino Ramalho, entidade
onde o grupo terminou a visita de trabalho desse dia.
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GAL francês Pays Combraille
en Marche visita GAL MONTE
ACE
No passado dia 11 de Maio, o GAL MONTE recebeu uma delegação
composta por membros do GAL Pays Combraille en Marche, produtores de merino negro e artesãos. A visita decorreu no âmbito
de um protocolo de cooperação entre o GAL francês da região de
Limousin e os GAL MONTE,Terras Dentro e Alentejo XXI, sendo o
objectivo geral do projecto a procura de novas formas de utilização
da lã e sua comercialização.
A comitiva foi recebida no GAL MONTE, onde foi feita uma breve
apresentação do Subprograma 3 do PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural, tendo visitado o Município de Arraiolos onde
o Senhor Presidente Jerónimo Loios fez um enquadramento do
concelho e deu a conhecer a importância do “Tapete de Arraiolos”
para o mesmo, e apresentou as linhas de intervenção do município
na defesa deste artefacto tendo apresentado o futuro Museu do
Tapete de Arraiolos. Por fim, os participantes visitaram a Fracoop –
Cooperativa de Tapetes tendo a oportunidade de assistir ao vivo ao
matizar do tapete, bem como esclarecer dúvidas sobre o seu ciclo
de processo.
No final do projecto será editado um documentário sobre a troca
de experiências e partilha de conhecimentos adquiridos nestes territórios onde a utilização da lã contribui para a economia local.

PROVE visita a Herdade do
Freixo do Meio
No dia 17 de Maio a Herdade do Freixo do Meio, recebeu a visita
de técnicos e produtores inseridos no projecto Prove, sendo 15
destes membros técnicos de entidades que compõem a parceria
do projecto (ADREPES, ADRITEM, TAGUS, MONTE e IN LOCO)
bem como da equipa de avaliação (MINHA TERRA, ISA e UTAD) e
41 produtores.
A visita PROVE teve início com explicações sobre o montado, a
agricultura biológica e a estratégia da empresa assente em práticas
sustentáveis, respeitando os recursos naturais e os ciclos da natureza. Seguiram-se visitas à horta, ao montado, às unidades de transformação e à loja, culminando num almoço preparado com produtos
provenientes da exploração.

MONTE.ace _ Rua joaquim Basílio Lopes, nº1, 7040-066 Arraiolos _ T 266.490090 _ F 266.419276 _ monte@monte-ace.pt _ www.monte-ace.pt

2|7

notícias do monte
À tarde foi realizada uma reflexão, seguida de debate, em torno
do desenvolvimento de actividades portadoras de novas fontes
de rendimento para os agricultores. Foram ainda apresentados os
primeiros passos para a construção de um Manual de Intervenção
nas Explorações Agrícolas, que será elaborado por uma equipa da
Universidade de Évora, coordenada pela Prof.ª Teresa Pinto Correia.
Esta visita marca o arranque de um conjunto de Planos de Intervenção nas explorações agrícolas PROVE que permitam receber
visitantes e promover actividades diversificadas contribuindo para a
sustentabilidade das explorações e o aumento do rendimento dos
produtores.

Programa
EDP
Solidária
2011 aprova candidatura de
Monte - ACE
A Fundação EDP aprovou a candidatura apresentada pelo Monte
- ACE ao Programa EDP Solidária 2011. O júri presidido pelo Eng.
Francisco de la Fuente Sánchez e constituído pelos Prof. Valente de
Oliveira, Dr. Fernando Ruas e Pe. Jardim Gonçalves, Profª. Maria de
Lurdes Rodrigues, Prof. Lobo Antunes e Dr. Tomás Correia decidiu
apoiar 27 projectos num total de 756 candidaturas nacionais representando uma taxa de aprovação de cerca de 3,5%.
O projecto apresentado pelo Monte consiste na criação de uma
Loja Comunitária em Arraiolos assente nos valores da solidariedade
e do voluntariado para responder a necessidades sentidas pela população residente neste território rural.
Neste âmbito, o Monte - ACE vai participar numa conferência sobre
o terceiro sector, que se realizará no dia 4 de Julho, no Museu da
Electricidade (Central Tejo, Belém), e que contará com a presença
do Presidente da República, Prof. Aníbal Cavaco Silva, entre outras
personalidades.

Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E.

Será um espaço de partilha e de debate sobre questões relevantes
no âmbito da inovação social e no âmbito do qual serão apresentados os resultados do Programa EDP Solidária 2011.
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Assinatura do Protocolo
de Compromisso do Contrato Local de Desenvolvimento Social do Concelho de
Arraiolos.
O Monte assinou no passado dia 13 de Maio no Salão Nobre dos
Paços do Concelho o
Protocolo de Compromisso do Contrato Local de Desenvolvimento Social do Concelho de Arraiolos na qualidade de Entidade Coordenadora Local. Este evento contou ainda com a participação do
Centro Distrital de Segurança Social de Évora, da Câmara Municipal
de Arraiolos que preside ao Conselho Local de Acção Social de Arraiolos e das entidades parceiras Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos, Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro e outras associações
sociais integrantes do CLASA.
A parceria tem agora quarenta e cinco dias para elaborar um plano
de acção. Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)
têm por finalidade promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multisectorial e integrada, através de acções a executar em parceria, por forma a combater a pobreza persistente e a exclusão
social em territórios deprimidos.
Este Programa aposta numa concentração de recursos nos seguintes eixos de intervenção:

- Emprego, formação e qualificação;
- Intervenção familiar e parental;
- Capacitação da comunidade e das instituições;
- Informação e acessibilidade.
O Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) terá uma vigência de três anos, sendo financiado pelo Instituto de Segurança
Social e executado em parceria local.
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MIRABAL
O Programa Operacional Potencial Humano (P.O.P.H.) através da
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), esta última, na qualidade de organismo intermédio, aprovou uma candidatura do Monte à Tipologia 7.3 - Apoio Técnico e Financeiro às ONG.
O projecto “Mirabal - Mulheres 100 Medo” tem por objectivo actuar na área da igualdade de género, combater a violência de género,
educar para a sexualidade e planeamento familiar.

O projecto “Mirabal - Mulheres 100 Medo” é constituído fundamentalmente por seis acções estruturantes:

1. Gabinete de apoio e informação a vítimas de violência doméstica;
2. Actividades de animação sociocultural e workshops sobre igualdade de género, violência de género e educação para a sexualidade;

3. Acções de sensibilização em prevenção e combate à violência
doméstica e igualdade de género;

4. Advocacy de igualdade de género, combate à violência de género
e educação para a sexualidade;

5. Fórum regional “Igualdade de género, violência doméstica e educação para a sexualidade”;

6. Parceria com o Centro de Recursos Femininos Ergani Center
(Grécia) para desenvolver intercâmbio transnacional de boas práticas.

NOS JUNTE - Nova missão em
Santo Antão
Decorreu entre 23 a 28 de maio a quarta missão do projecto Nos
Junte que teve como objectivo principal a preparação do Manual
de Boas Práticas, instrumento que servirá de apoio à disseminação
da formação em desenvolvimento rural a várias Comissões Regionais de Parceiros (CRP) do Programa de Luta Contra a Pobreza em
Meio Rural de Cabo Verde. Estas acções serão implementadas pelos
técnicos da CRP de Santo Antão nos próximos meses de Julho e
Agosto, entrando assim o projecto numa fase muito interessante de
implementação local.
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Durante esta missão foram também realizadas acções de formação
para a Plataforma moodle do Centro de Recursos para o Desenvolvimento Rural para os dirigentes das Associações Comunitárias
de Desenvolvimento e feitas várias visitas às comunidades locais do
concelho de Porto Novo.
Durante esta missão decorreram várias reuniões com os responsáveis da CRP de Santo Antão para dinamizar as actividades de formação dirigidas a vários empresários portugueses e cabo-verdianos.

Acção de formação “Ferramentas de Gestão para Micro
Empresas de Turismo Rural”
Com o objectivo de reforçar competências na área da gestão empresarial, e no âmbito do Projecto EIDER - Empreendedorismo e
Inovação para o Desenvolvimento Rural, no passado dia 31 de Maio,
foi apresentada a acção de formação “Ferramentas de Gestão para
Micro Empresas de Turismo Rural”. Esta acção de formação certificada é dirigida a empresários de Turismo Rural com empresas
instaladas no Território de Intervenção do Monte.
A formação tem os seguintes módulos: Noções de Gestão de Empresas; Turismo: Evolução, conceitos e classificações (TER); Procura
e oferta Turística; legislação reguladora da actividade Planeamento
e organização de projectos de animação ou Instrumentos para a
criação de projectos e empresas turísticas, sendo também possível
adaptar às necessidades dos formandos. A formação será ministrada
às quartas-feiras, na sede do Monte, a partir do dia 6 de Julho, num
total de 75 horas.

O Monte ACE promove
acções de formação
modulares
No âmbito do Plano de Actividades para a Formação, teve início
no passado dia 13 de Junho a “Acção de Formação para a criação
de sites web”. Esta acção insere-se na tipologia 2.3 – Acções de
Formação Modulares, do Programa Operacional Potencial Humano.
A formação é ministrada em horário pós-laboral, com a duração
de 50h, estando o seu término previsto para 18 de Julho de 2011 e
destina-se a activos que pretendam aumentar as suas qualificações.
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De acordo com o cronograma previsto, a próxima acção de formação a realizar insere-se na área de intervenção pedagógica de crianças com necessidades educativas especiais, sendo a terceira acção
desenvolvida nesta temática.
Até final do ano de 2011 encontram-se abertas inscrições para novas acções de formação de curta duração, nas áreas de informática e
serviços pessoais. Aproveite! Faça a sua inscrição e aumente as suas
competências!

Contacto: Monte ACE - 266 490 090
paula.santos@monte-ace.pt ou www.monte-ace.pt

Participação na Feira
Nacional da Agricultura,
Santarém
O Monte participou no Workshop “leader e cooperação para o desenvolvimento” que teve lugar na Feira Nacional de Agricultura, 6 de
junho de 2011, uma iniciativa da Federação Minha Terra em colaboração com a Rede Rural Nacional. No âmbito desta sessão o Monte
apresentou uma retrospectiva da sua experiência na área da cooperação, alicerçada na integração de várias intervenções dirigidas
ao desenvolvimento rural na Ilha de Santo Antão em Cabo Verde;
participou ainda no debate que se seguiu sobre vários projectos de
cooperação apresentados ao SP 3 do Proder.

Oficina dE Comunicação
O Monte participou na Oficina de Comunicação, realizada na sua
sede a 16 de Junho de 2011, uma iniciativa da Federação Minha Terra.
Esta oficina contou com a participação de vários representantes dos
GAL ADERAL, ADIRN, ADL, ADREPES, Alentejo XXI, APRODER e
LEADERSOR teve como finalidade a divulgação do Plano de Comunicação da Federação Minha Terra e os passos a seguir na elaboração de um Plano de Comunicação.
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