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PNM – Programa Nacional de
Microcrédito e COOPJOVEM

Mirabal – Mullheres 100 Medo
O ProjetoMirabal - Mulheres 100 Medo, arrancou em 2013 com o desenvolvimento de
várias acções de informação e sensibilização
destinadas na sua maioria a jovens, sobra as
temáticas da Igualdade de Género, Violência
de Género e Violência no Namoro e Saúde
e direitos sexuais reprodutivos, em diversos
concelhos da zona de intervenção do Monte.
Algumas destas acções estão ser dinamizadas em parceria com a EAPN – Rede Europeia
Anti-Pobreza. Apenas nos 3 primeiros meses
do ano, foram já abrangidos 103 jovens!
Realizou-se também a 10ª, 11ª e 12ª sessão de
rádio “Conversas 100 Igual” sobre as temáticas
Empreendedorismo Feminino, Violência no
Namoro e Março - Mês da Mulher e da Igualdade, com vários convidados e que podem ser

4º Concurso Subprograma 3
do PRODER – GAL MONTE
O GAL MONTE dinamizou o quarto concurso
para apresentação de Pedidos de Apoio (PA)
ao Subprograma 3 / Abordagem LEADER do
PRODER. Este período decorreu de 1 de Dezembro de 2012 a 28 de Fevereiro de 2013,

Acções

PA
Apresentados

Investimento
Proposto (€)

consultadas em (http://www.monte-ace.
pt/site/mirabal.html). Ainda no contexto da comemoração do Mês da Mulher
realizou-se mais uma sessão de cinema/
debate em Arraiolos, com a passagem
do Filme “No tempo das Borboletas.
Foi também dinamizada, numa colaboração Monte e APF-Alentejo, a 1ª Mesa
Redonda Mirabal a respeito do tema: Igualdade de Género e Inclusão nos territórios
Rurais, onde participaram 8 entidades da
região, com intervenção nas áreas da Igualdade de Género e Violência de género.
Continuaram os atendimentos e acompanhamento a mulheres no contexto
do Gabinete Mirabal,em Arraiolos! 

para as Medidas 3.1 e 3.2. No total foram recepcionadas por esta ETL 124 candidaturas,
na sua maioria (56%) para a Medida 3.1, a qual
concentrou 67% do investimento apresentado. No global estima-se que o investimento
apresentado nas candidaturas na ordem dos
15,9 milhões de euros, possa contribuir para
a criação de 122 postos de trabalho e para
a manutenção de 780 postos de trabalho.
Despesa Pública
(estimada)

Postos de Trabalho
(previstos)
Criação

Manutenção

311

9

1.570.134,04

843.045,96

12

3

312

39

5.607.581,39

3.155.587,26

61

40

313

22

3.485.819,60

1.924.525,77

34

75

Total 31

70

10.663.535,03

5.923.158,99

107

118

321

22

1.681.414,71

1.017.560,80

4

194

322

32

3.558.495,29

2.610.115,17

11

468

Total 32

54

5.239.910,00

3.627.675,97

15

662

TOTAL

124

15.903.445,03

9.550.834,96

122

780

EIDER –
Empreendedorismo
e Inovação para o
Desenvolvimento Rural
O Monte e o Parceiro local, o Conselho
Regional de parceiros de Santo Antão encontram-se a preparar a realização do 3º
Encontro de Empresários Portugueses e
Cabo-Verdianos em Santo Antão, agendado para o final de Maio, e que irá decorrer
nas ilhas de Santo Antão e São Vicente.
Neste, tal como aconteceu nos anteriores
encontros, pretende-se promover espaços de capacitação, reflexão e troca de experiencias, entre os empresários dos dois
territórios, e outros atores com intervenção no desenvolvimento dos territórios 
2013
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Reforço da Cidadania
nos territórios rurais
Em Janeiro o Monte inicia, na qualidade
de Parceiro, uma nova intervenção, intitulada, “Formar Agentes de mudança
para uma Cidadania Rural” – Programa
de Qualificação para Áreas Rurais na
Europa (QuaPro)”. O projecto tem como
objectivo desenvolver, testar e disseminar um Curso de Capacitação para a
promoção de uma cidadania activa, nos
territórios rurais, sendo promovido pela
ONG FINEP, da Alemanha e integra no
total 8 entidades parceiras de 5 países
diferentes da União Europeia. A síntese do
projecto encontra-se no site do monte.
É um projecto financiado pela Comissão Europeia, pelo Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida 

O Monte aderiu no passado mês de Março à
Rede de Entidades Certificadas Prestadoras de
Apoio Técnico e obteve a credenciação dos
Técnicos de Apoio Local para apoio técnico
específico do PNM – Programa Nacional de
Microcrédito e COOPJOVEM. O Monte viu assim
alargado o seu âmbito de atuação, a entidade
já prestava apoio técnico à criação e consolidação dos projetos, no âmbito do Programa
de Apoio ao Empreendedorismo e à criação
do próprio emprego e passa a dispor de mais
estes dois instrumentos de apoio ao empreendedorismo no seu território de intervenção.
O Programa Nacional de Microcrédito facilita o acesso ao crédito, através de um
financiamento de pequeno montante, destinado a apoiar a concretização de projetos
cujo limite máximo de investimento e de
financiamento pode ir até aos 20.000 €.
Este programa (PNM) tem como destinatários, desempregados, microentidades
e cooperativas até 10 trabalhadores, que
apresentem projetos viáveis com criação líquida de postos de trabalho.
O COOPJOVEM é um programa de apoio ao
empreendedorismo cooperativo, destinado a
apoiar os/as jovens na criação de cooperativas, como forma de desenvolvimento de uma
cultura solidária e de cooperação, facilitando a
criação do seu próprio emprego. Apresentam-se como destinatários, jovens dos 18 aos 30
anos que pretendam constituir uma nova

cooperativa (no mínimo 5 e máximo 9
cooperadores/as) ou até aos 40 anos,
caso pretendam criar uma cooperativa agrícola ou uma nova secção em
cooperativas agrícolas já existentes
que tenham até 10 trabalhadores/as.
O apoio técnico prestado pelo
Monte consubstancia-se em:
- Sessões de orientação e acompanhamento dos/as empreendedores/as cooperativos/as;
- Workshops temáticos de desenvolvimento de competências, partilha de
ideias entre os/as empreendedores/as cooperativos/as e de apresentação de boas
práticas de cooperativas já existentes;
- Apoio técnico aos/às jovens para alargamento de competências na área do
empreendedorismo e capacitação na
estruturação do projeto de investimento;
- Acesso a crédito ao investimento, bonificado e garantido nos termos da tipologia
MICROINVEST, prevista no artigo 9.º da
Portaria n.º 985/2009, de 4 de setembro;
- Apoio e aconselhamento ao empreendedor Bolsa aos/às jovens para o desenvolvimento do projeto cooperativo que
inicialmente se encontre na fase da ideia;
Mais informações em:
http://www.cases.pt/programas/coopjovem e http://www.sou-mais.org 

Rede de Empresários
de Turismo
No dia 5 de Março realizou-se uma visita às
Casas Brancas, na qual os empresários tiveram
a oportunidade de conhecer a Quinta do
Chocalhinho, a Casa do Adro, as Três Marias, e
a Herdade da Matinha, no âmbito da Rede de
Empresários de Turismo do Alentejo Central.
A visita teve início com a apresentação da
Associação/Rede Casas Brancas pela directora
da mesma, Marta Cabral, que deu a conhecer
o longo percurso da rede até ao momento. A
rede actualmente tem uma projecção internacional considerável, conseguida através de
contactos com a impressa internacional e participação em Feiras de Turismo Internacionais.
A partir desta visita conseguiu-se apurar
os passos seguintes para a dinamização da
Rede de Empresários de Turismo do Alentejo Central, na definição/identificação do
elemento base e no percurso para melhorar
os serviços que os espaços apresentam.
A visita permitiu conhecer quatro espaços
diferentes, sob a mesma temática do turismo
de natureza, comum foi também a hospitalidade com que receberam o grupo e abertura
para mostrar o espaço e explicar algumas
especificidades no seu funcionamento.

A visita às Casas Brancas, teve uma
avaliação unânime bastante positiva, e abriu caminho a novas intervenções no âmbito do turismo
com o grupo de participantes. 

MONTE recebe delegação
da Republica Checa
Projecto “CONTRATO”
promove actividade de
orientação vocacional
No dia 14 de Março de 2013, uma acção conjunta do projecto “Contrato” e do Agrupamento de
Escolas de Arraiolos proporcionou aos alunos do
9º ano a oportunidade de visitar a Futurália. Esta
visita enquadrou-se na actividade de promoção
do empreendedorismo juvenil e orientação profissional do Gabinete de Apoio ao Empresário,
Emprego e Empreendedorismo (GAEE) bem como
no Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil.

A Futurália é uma Feira que promove e
divulga ofertas de Educação, Formação
e Orientação Educativa. Para além da
visita à Feira, foi realizado um inquérito junto dos alunos participantes por
forma a recolher elementos relativos
às suas futuras escolhas vocacionais/
profissionais que permitam, em acções
futuras, trabalhar a questão da Orientação Profissional destes jovens. 

Tomada de Posse dos
Órgãos Sociais do Monte
para o exercício de 2013
Baloi d’horta
Na área da Cooperação para o Desenvolvimento o Baloi d’horta continua a
sua dinâmica na ilha de Santo Antão
em Cabo-Verde. Concluiu-se a acção
de capacitação para os Núcleos de
produtores Baloi d’horta, a criar nos
três concelhos da ilha e começam a
ser desenhadas as propostas de implementação e comercialização do Cabaz
Baloi d’horta com o grupo de mediadores locais e a equipa de projecto 

No dia 18 de Janeiro de 2013 tomaram posse os Órgãos Sociais do Monte, ACE para o exercício do ano de
2013. O Conselho de Administração
é representado da seguinte forma:
PRESIDENTE
Mário Joaquim Trindade de Deus

ADMC – Associação de Desenvolvimento Montes Claros

VICE PRESIDENTE
José Afonso Alvito

Porta do Alentejo, ADL

VOGAIS
Rafael António Ezequiel Alfenim

ADIM - Associação de Defesa dos Interesses de Monsaraz

Eduardo Álvaro do Carmo Figueira

ALIENDE - Associação de Desenvolvimento Local

Projecto “CONTRATO”
celebra 2 anos de
Actividade
Entre os dias 13 a 17 do próximo mês
de Maio, o projecto “CONTRATO” celebra
2 anos de actividade. Para comemorar
a data, serão desenvolvidas durante a
semana diversas iniciativas destinadas
a jovens, idosos e comunidade em geral, tais como:workshops de inclusão
digital para associações/colectividades
do concelho; sessões informativas sobre medidas de apoio ao emprego e à
criação do próprio negócio; rastreios de
saúde; actividades de psicomotricidade; acções de voluntariado; tertúlias e
debates temáticos; oficina de culinária
e acções de formação de informática.
Todos os participantes recebem um
brinde-surpresa. A semana será concluída
com uma caminhada e piquenique para o
qual estão todos convidados a participar.
Esteja atento/a! Procure informação
no site do MONTE, junto das entidades executoras e entidade parceira,
na sua Junta de Freguesia ou nos
locais de divulgação habituais.
Para mais informações contacte: MONTE - Rua Joaquim Basílio Lopes n.º1
7040-066 Arraiolos Telefone:266490090
www.monte-ace.pt | email: ana.faria@monte-ace.pt; carmen.caetano@
monte-ace.pt; nuno.costa@monte-ace.
pt; paula.santos@monte-ace.pt 

Jorge Manuel de Oliveira Pinto

AGENDA
Mirabal
“Conversas 100 Igual”, na Rádio Telefonia do Alentejo (em 103.2MZ)
Gabinete de Informação e Apoio às
Mulheres em funcionamento em Arraiolos, na sede do Monte-ACE
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 para técnicos

TRILHO - Associação de Desenvolvimento Rural



Baloi d’horta

31 Maio

Oficina sobre Segurança Alimentar destinada aos Públicos e parceiros do projeto,
Agricultores e Técnicos na área agrícola,
na Ribeira Grande em Santo Antão.

Reforço da Cidadania
nos territórios rurais

23 e 26 Abril

O Monte participa, em Estugarda, na 1ª
Conferencia e 1º workshop de trabalho da parceria, do projecto QuaPro.

EIDER – Empreendedorismo
e Inovação para o
Desenvolvimento Rural

Nos dias 7 e 8 de Maio de 2013, o Monte irá receber a visita de um grupo de
técnicos e dirigentes da área de Gestão
de Recursos Humanos provenientes de
diversos organismos públicos, da República Checa. Este encontro insere-se no
projecto “Employmentsupport in rural
áreas in Usti region” e tem como objectivo a partilha de experiências sobre
políticas de emprego e boas práticas
no sector agrícola em áreas rurais 

Plataforma Portuguesa
das ONGD
Na qualidade de elemento da Direcção da
Plataforma Portuguesa de ONGD o Monte
tem participado nas reuniões de Direcção
e a 27 de Março participa na 29ª Assembleia Geral da PONGD, e no 2º Momento
da “Reflexão Estratégica da Plataforma”.
Este último consiste num processo, promovido pela PONGD e participado pelas
associadas, muito importante para o
futuro da Plataforma, tendo este momento, em particular, centrado a discussão
sobre “A Plataforma: O que é/o que queremos que seja?”. A construção do Plano
Estratégico da PONGD integra mais 3
momentos, ficando concluído na próxima
Assembleia Geral da PONGD, com a validação e aprovação do documento final 

28 Mai a 1 Jun

O Monte e o Conselho Regional de
Parceiros de Santo Antão - CV, realizam o 3º Encontro de Empresários
Portugueses e Cabo-Verdianos em
Santo Antão na ilha de Santo Antão.

Prove

4 Mai

I Festival Prove
Sábado - 9h.30 às 13h
Praça Joaquim António de Aguiar
(Junto ao Jardim das Canas)
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