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COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Feira do
Empreendedorismo

Monte participa na 2ª
Mesa Redonda: Parcerias
para o Desenvolvimento
A 29 de Março de 2012, o Monte participou
no encontro 2ª Mesa Redonda: Parcerias para
o Desenvolvimento, dando continuidade
à articulação já iniciada entre as iniciativas
Redes para o Desenvolvimento (www.redesparaodesenvolvimento.org) Centro
de Recursos para o Desenvolvimento Rural (www.moodle.monte-ace.pt), da responsabilidade da ONGD Instituído Marques
Vale Flor e do Monte, respectivamente.
Nesta iniciativa estiveram presentes as entidades
inscritas na plataforma Redes para o desenvolvimento: Autarquias, ONGD e outros agentes
que desenvolvem a sua actuação na área da
cooperação. Com o objectivo de conhecer o
que as várias entidades estão a realizar por território e de que forma é possível estabelecer
sinergias entre elas, realizaram-se grupos de
trabalho por países. O Monte participou com
dois elementos o que permitiu participar

em 2 grupos de trabalho, o de Cabo
Verde e o da Guiné Bissau. O encontro
teve como resultados um conhecimento
mais concreto do tipo de intervenções
em curso ou previstas realizar, pelas entidades presentes e a identificação de
necessidades sentidas pelas organizações, no contexto dos seus projectos.
Ficou definida a realização de um
novo encontro e a preparação de
um Seminário Internacional em 2013
sobre a Temática “Como melhorar
a Cooperação Descentralizada”.
O Monte acompanha e associa-se a
esta dinâmica através da plataforma do
Centro de Recurso para o desenvolvimento Rural (http://www.moodle.
monte-ace.pt), que constitui uma
oportunidade de financiamento para
as entidades, para a concretização
de intervenções, na área da cooperação para o desenvolvimento! 

O empreendedorismo é uma das áreas
estratégicas para o desenvolvimento rural
da Região Alentejo Central, apresentada
pelo MONTE ao SubPrograma 3 do PRODER, e constitui-se como uma área de
trabalho prioritária no contexto da atual
situação económica e social. Assim, o
Monte pretende realizar a primeira Feira
do Empreendedorismo, no decorrer da
Feira de São João – 2012, que se realizará
em Évora de 22 de Junho a 1 de Julho.
A iniciativa Feira do Empreendedorismo
tem como principal objetivo apresentar
diversas soluções de empreendedorismo para empresas no combate à crise,
dando a conhecer ao público os financiamentos, boas práticas e instrumentos
disponíveis para o apoio ao empreendedorismo e criação de empresas.
As soluções apresentadas são diversas e
vão desde o financiamento para a criação
da empresa, Tutoria e apadrinhamento
de empresas, Capitais de Risco, Ninhos de
Empresas, à apresentação de Oportunidades de Negócio e outros Produtos de
Apoio ao Empreendedor, assim como metodologias ativas e diversificadas, suportadas em formação, consultoria especializada, acompanhamento e workshops, para
apoio na criação e Gestão de empresas.
A iniciativa tem o apoio da Câmara
Municipal de Évora, e compreende a
apresentação em stands de produtos destinados aos empreendedores
e a realização de um Seminário.
Existem atualmente disponíveis no mercado diversas soluções de empreendedorismo e criação de empresas em Espaço
Rural, que serão divulgadas no decorrer
do evento com vista a implementar soluções de empreendedorismo para agentes
de desenvolvimento rural no território,
simultaneamente vamos apresentar
soluções e procedimentos inovadores
para empresários rurais para melhoria na
gestão de empresas e competitividade 

3º Concurso Subprograma 3
do PRODER – GAL MONTE
O GAL MONTE dinamizou o terceiro
concurso para apresentação de Pedidos de Apoio (PA) ao Subprograma 3
do PRODER / Abordagem LEADER.
Este período decorreu de 31 de Dezembro
de 2011 a 29 de Fevereiro e 7 de Março de

Seminário Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
A 15 de Março o Monte, a Engenho & Obra
e a Plataforma das ONGD realizaram o Seminário Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Évora. O objectivo do encontro
foi a promoção do debate sobre as questões
ligadas ao desenvolvimento sustentável e
a preservação e conservação dos recursos
naturais. Participaram diferentes actores como
decisores políticos nacionais, ONGD, ONGA, OSC.
e particulares, com intervenção nestas áreas, especialmente nos países em desenvolvimento.
O encontro teve resultados muito positivos em
termos da partilha de experiência entre os vários
participantes e ao nível do (re)conhecimento da
intervenção que está a ser realizada por diferentes

Monte inicia projecto
Gestão Sustentável dos
Recursos Florestais no Parque
Natural Tarrafes de Cacheu
(GSRFPNTC) na Guinné Bissau
Em Março iniciou-se o projecto GSRFPNTC.
Realizaram-se reuniões com diferentes entidades, envolvidas na execução do projecto;
o parceiro Local do Monte, o IBAP - Instituto
da Biodiversidade e Áreas Protegidas da Gui2012
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entidades nos países em desenvolvimento. A apresentação das experiências
desenvolvidas na área da conservação
dos recursos naturais em território
nacional, bem como as experiências,
por exemplo, em curso na Guiné Bissau para a preservação dos recursos
naturais e a redução das emissões
de carbono, bem como novas formas
de acesso à energia eléctrica, foram
retratos de boas práticas na gestão
de recursos naturais e promoção de
um desenvolvimento sustentável das
comunidades locais, vem como de
um equilíbrio ambiental global 

né Bissau; a Delegação da Comissão
Europeia em Bissau; o Instituto de Investigação Cientifica Tropical, com o
objectivo de preparar a intervenção.
Durante este período começou-se também a identificar a equipa de projecto e
modelo de gestão, tendo-se pormenorizado o plano de acção para o 1º ano de
projecto. 

Acções

PA
Apresentados

No contexto do projecto Mirabal realizaram-se no 1º trimestre do ano, um conjunto de actividades, como acções de
sensibilização em promoção da Igualdade de Género; prevenção e combate à Violência de Género tem como público os agentes locais, em particular os
que tem intervenção na área social. Dirigidas aos jovens estão a ser concretizadas
acções de sensibilização, informação
e actividades de animação sociocultural nas áreas temáticas da Igualdade de Género, Prevenção da Violência
no Namoro e na área da Educação
Sexual, com ênfase nas questões da
Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos.
No contexto do Gabinete de Informação e Apoio Vítimas de Violência
Doméstica (em funcionamento às
segundas-feiras das 14h:00 às 18h:00, no
Monte ACE) tem vindo a ser realizadas
actividades para a sensibilização da comunidade e da Mulher, em particular, em
áreas como Igualdade de Género, Violência Doméstica e Saúde Sexual e Reprodutiva. Durante o mês de Março, realizou-se
no dia 9 a peça de teatro “ O meu nome
é...”, produzida e apresentada pelo
grupo de teatro arraiolense Dupla
Personalidade. Iniciou-se também neste
mês a actividade “Conversas 100 Igual”,
sessão de rádio na Telefonia do Alentejo (em 103.2MZ) com carácter mensal,
com a duração de 1h de emissão, dinamizada por uma técnica do Monte; uma
técnica da APF Alentejo, e um convidado
para abordar as diferentes temáticas, tendo cada programa a duração de 60 minutos. Realizarem-se já duas sessões, a 20 e
a 27 de Março, tendo a primeira sido mais
genérica sobre o programa: apresentação
geral, objectivos, públicos a atingir, estrutura do programa. A 2ª sessão abordou a
temática “ A informação e a sensibilização
como estratégias de combate à violência doméstica tendo como convidada a
Dra. Lurdes Ferreira, especialista na área
da Cidadania e Igualdade de Género 
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Cabaz do Hortelão
A iniciativa de alargar a entrega dos cabazes por outros conselhos, tem partido dos consumidores, e da divulgação que é feita pelos mesmos. A adesão
tem caminhado a passos largos, o número de consumidores por núcleo:
Núcleo

Consumidores

Nº de cabazes mensais

Évora

59

144

Montemor-o-novo

109

227

Total

168

371

Actualização: 21 de Março 2012

Devido ao aumento do número de consumidores e à vontade dos produtores, foi criado o
núcleo de Produtores do Cabaz do Hortelão de Évora, tendo sido o seu lançamento a 23 de
Setembro no espaço ambiente do jardim público.
A organização deste núcleo era um objectivo desde há muito desejado pelo MONTE para a dinamização do Cabaz do Hortelão na Cidade de Évora, indo ao encontro da vontade manifestada por várias dezenas de consumidores em aderir a esta nova forma de comercialização directa.
O Núcleo agora constituído baseia-se na produção de 5 pequenos agricultores das designadas hortas de Évora, tendo alguns destes agricultores manifestado a vontade em abrir as suas quintas aos consumidores e alargar esta relação de
confiança que se pretende desenvolver entre estes dois grupos de agentes.
O cabaz do núcleo de Évora pesa entre 5 a 7 kg, tendo um custo de 9€ , contendo frutas e legumes da época, produzidos e seleccionados pelos produtores 

2012, para as Medidas 3.1 e 3.2, respectivamente. No total foram recepcionadas por
esta ETL 63 candidaturas, na sua maioria
(56%) para a Medida 3.1, a qual concentrou 66% do investimento apresentado.
No global estima-se que o investimento
apresentado nas candidaturas na ordem dos
6,7 milhões de euros possa contribuir para
a criação de 85 postos de trabalho e para a
manutenção de 325 postos de trabalho.
Postos de Trabalho (previstos)

Cidadania Activa

Criação

Manutenção

311

9

1.394.013,64

784.257,11

13

0

312

14

1.370.980,72

798.792,64

28

18

313

12

1.686.134,62

957.952,67

20

1

Total 31

35

4.451.128,98

2.541.002,42

61

19

321

9

853.677,47

470.715,67

1

18

322

19

1.392.673,61

1.142.675,57

23

288

Total 32

28

2.246.351,08

1.613.391,24

24

306

TOTAL

63

6.697.480,06

4.154.393,66

85

325

No passado dia 9 de Março realizou-se uma actividade de Cidadania Activa sobre a temática da
Igualdade de Género integrada no projecto CONTRATO. O programa de actividades de cidadania
activa integra um conjunto de sessões de informação sobre diferentes temáticas a realizar com uma
periodicidade regular dirigidas à comunidade em
geral de Arraiolos. As temáticas a abordar variam
de acordo com o momento e vão desde o processo político, participação activa nas organizações
e na comunidade, direitos e responsabilidades,
direitos humanos, violência Doméstica, educação
ambiental, preconceitos e discriminação, inclusão e exclusão, voluntariado, etc., entre outros.
A actividade foi composta por uma peça de teatro

“O meu nome é…” encenada pelo Grupo
de Teatro Dupla Personalidade em articulação com o projecto MIRABAL “Mulheres
100 medo” cujo objectivo centra na promoção da Igualdade de género e combate
à violência de Género. A sessão teve o
apoio da Associação de Teatro Dupla Personalidade, da APF - Associação para o Planeamento da Família, Delegação do Alentejo e da Câmara Municipal de Arraiolos.
A peça de teatro tocou o público com
a sua poderosa mensagem composta
por testemunhos de vítimas de violência doméstica e pela excelente representação do grupo de teatro 

Inscrições abertas para Acções de Sensibilização sobre as temáticas Igualdade
de Género, e Violência de Género para
técnicos, cada acção tem a duração de 14h.
TEL . 266490090
inacia.lrebocho@monte-ace.pt

AGENDA

3ª “Conversas 100 Igual”, sessão de rádio
na Telefonia do Alentejo (em 103.2MZ)

A

Mirabal - Mulheres
100 Medo

Investimento Despesa Pública
€
€ (estimada)

17 Abril 2012

A C O N S E L H A M O S

Inscrições abertas para Acções de Sensibilização sobre as temáticas Igualdade
de Género, Violência de Género e
Saúde Sexual para Mulheres no Gabinete de Informação, Prevenção e
Apoio a Mulheres, em Arraiolos, na sede
do Monte. 2ª Feiras, das 14h às 18h;
TEL . 266490090
www.mirabalmsm.wordpress.com

Inscrições abertas para acção de formação em Ferramentas de Gestão
Para Micro Empresas De Turismo
Rural para Empresários na área do Turismo Rural da região Alentejo, cada
acção tem a duração de 100h.
TEL . 266490090
inacia.lrebocho@monte-ace.pt
www.moodle.monte-ace.pt
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