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A iniciativa incluiu momentos de trabalho 
conjunto e em grupo, estes últimos dina-
mizados por especialistas nas seguintes 
áreas, identificadas pelo Monte como 
estratégicas para a construção da EDL: 
Ambiente e Energia, Empreendedo-
rismo, Recursos locais e Serviços, Tu-
rismo Rural e Conservação do Patri-
mónio Rural, Cooperação e Inovação, 
e Segurança Alimentar e Sistemas de 
Qualidade de Produtos. Realizaram-se 
3 visitas a entidades da região, cujas áreas 
de actuação se articulam com as temáti-
cas em trabalho no encontro, constituin-
do testemunhos de estratégias próprias 
para o desenvolvimento da respectiva 
área de trabalho, no cenário temporal de 
2014-2020, na região Alentejo Central.
Durante a tarde do dia 28, a ADRAL – 
Agencia para o Desenvolvimento da Re-
gião Alentejo, apresentou a intervenção 
que esta organização está a realizar de 
modo muito particular, ao nível da dina-
mização do empreendedorismo na região 
Alentejo com a apresentação da iniciativa 
“Rede Alentejo Empreende”.
As conclusões finais dos trabalhos foram 
apresentadas pelos 6 peritos convidados 
para a dinamização dos temas do Encon-
tro e ficaram identificados os próximos 
passos a desenvolver pelo Monte para a 
Construção da EDL 2014-2020 para a re-
gião Alentejo Central. Toda a informação 
e documentação relativa ao encontro 
está disponível no Centro de Recursos 
para o Desenvolvimento Rural, do Monte 
> http://www.moodle.monte-ace.pt.
Esta iniciativa foi apoiada pelo Programa 
da Rede Rural Nacional.
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22 Outubro 
das 17 às 18h
“Conversas 100 Igual” na Rádio Telefonia do 
Alentejo (103.2 FM). [PROJECTO MIRABAL]

Inscrições abertas
Acção de formação “Grupo de Jo-
vens Promotores da Igualdade de 
Género”. [PROJECTO MIRABAL]

Inscrições abertas
Acções de Sensibilização em Igualda-
de de Género e Violência de Género 
para técnicos. [PROJECTO MIRABAL]2012

News

Guiné-Bissau - Parque Natural 
de Tarrafes de Cacheu  (PNTC)
Decorreu entre 3 a 8 de Setembro a segunda 
missão do Projecto Gestão Sustentável dos 
Recursos Florestais do PNTC. A missão teve por 
objectivo principal relançar o projecto que fru-
to da situação política recente vivida por este 
país, conheceu alguns atrasos na sua imple-
mentação. Durante a missão foram retomadas 
as parcerias com o UICN responsável por uma 
intervenção para a conservação dos recursos 
marinhos do Parque e com a AD – Acção para o 

desenvolvimento, ONG local responsável 
pela dinamização das actividades de edu-
cação ambiental. Foram ainda criadas as 
condições para a selecção da equipa de 
guardas e de agentes florestais que virão 
a beneficiar de uma acção de formação 
nas áreas de vigilância e de boas práticas 
de conservação florestal.                           

Construir a EDL 2014-
2020, Alentejo Central
A construção da Estratégia de Desenvolvimento 
Local é um processo com várias etapas e que  
se pretende que esteja concluído em 2014. A 
primeira das etapas ocorreu nos passados dia 27 
e 28 de Setembro, quando o Monte promoveu 
a iniciativa pública de Construção Participada 
da Estratégia de Desenvolvimento Local, para a 
Região Alentejo, para o período de 2014-2020. 
Das 94 inscrições recebidas, associaram-se aos 
dois dias de trabalho 78 agentes do território, na 
qualidade de representantes de autarquias lo-
cais, entidades públicas regionais, empresários, 
elementos de associações de desenvolvimento 
local, associações culturais e recreativas, inves-
tigadores, académicos e participações inde-
pendentes. Participaram também empresários 
cabo-verdianos e um representante da Agencia 
para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação 
de Cabo Verde, que partilharam as suas expe-
riências e conhecimentos sobre a sua região. A 
sessão de abertura contou com a participação 
da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 
Alentejo e elementos da direcção do Monte.

Reunião de GIR e dinamização da actual ELD 
Decorreu no passado dia 20 de Setembro a sétima reunião de trabalho de 2012 do GAL 
MONTE – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE com os GIR’s da Aliende, da ADIM, da 
ADMC, da Trilho e da Porta do Alentejo. A reunião teve como principal objectivo fazer um 
balanço do ST3 PRODER/Abordagem Leader, no que diz respeito à taxa de aprovação e 
execução, e delinear uma estratégia de dinamização para o próximo concurso.
O GAL MONTE pretende abrir ainda este ano novos concursos e uma das propostas de 
trabalho a desenvolver em parceria será a realização de 12 sessões divulgação dos incen-
tivos financeiros do SP3 PRODER/Abordagem LEADER,  nos dez concelhos do Território 
de intervenção do GAL Monte, que decorrerão durante a 2ª quinzena de Outubro e 1ª de 
Novembro de 2012.
Até ao momento estão confirmadas as seguintes sessões de esclarecimento:

GIR Concelho Dia Hora Local
ADMC Alandroal 22 de Outubro 17:30 h Auditório-CM Alandroal

Aliende Redondo 26 de Outubro 16.30 h Centro congressos

Trilho Arraiolos 29 Outubro 15 h Pavilhão Multiusos

Porta do Alentejo Vendas Novas 30 de Outubro 17:30 h Sala Sessões CMVN

ADMC Estremoz 31 de Outubro 17:30 h Casa de Estremoz

ADIM Reguengos 31 de Outubro 18 h Auditório da CARMIN

Aliende Reguengos 5 de Novembro 17 h Salão Nobre

ADIM Reg - S. Marcos do Campo 6 de Novembro 18 h Espaço Internet

ADMC Vila Viçosa 7 de Novembro 18 h Cine-teatro

ADIM Reg - Campinho 9 de Novembro 18 h Centro cultural

ADIM Reg - S. Pedro do Corval 13 de Novembro 18 h Centro cultural

ADMC Borba 14 de Novembro 18 h Cine-Teatro

ADIM Reg - Monsaraz 16 de Novembro 18 h Sede da ADIM

1º Aniversário do Núcleo 
de Produtores de Évora 
do Cabaz do Hortelão
No dia 23 de Setembro comemorou-se o 1º ano 
de existência, do Cabaz do Hortelão na cidade 
de Évora. 
Como forma de assinalar a passagem desta data, 
os Agricultores do Núcleo de Produtores de Évo-
ra deslocaram-se às instalações do Monte com 
o objectivo de reflectirem, conjuntamente com 
os técnicos, as questões que marcaram este pri-
meiro ano de funcionamento.
Foi feito, por parte dos Agricultores, um ponto 
de situação sobre a evolução dos número de 
cabazes e consumidores, tendo sido aborda-
dos os aspectos positivos e negativos com que 
o Núcleo se depara no dia a dia. Foram ainda 
abordadas questões relacionadas com legisla-
ção, fiscalidade entre outras.

II Encontro Internacional de Desenvolvimento 
Local, São Tomé e Princípe, 16 a 19 de Outubro
O Monte participa pela segunda vez na Iniciativa dinamizada pelas ONG Terras Dentro, In 
Loco, Terras do Baixo Guadiana, ADPMértola e Roçamundo, que terá lugar em Outubro em 
São Tomé e Príncipe. A ONGD MONTE participa na mostra de produtos locais da região do 
Alentejo Central e com a apresentação de uma comunicação ao primeiro painel dedicado 
ao tema dos Produtos Locais. Na bagagem vão ainda várias propostas de parceria para as 
áreas do empreendedorismo rural e do desenvolvimento de micro projectos de activida-
des geradoras de rendimento para combate à pobreza das comunidades em meio rural.

Mirabal – Mullheres 100 Medo
O Projecto Mirabal - Mulheres 100 Medo, conti-
nua no terreno a desenvolver iniciativas para a 
promoção da Igualdade de Género e prevenção 
da Violência Doméstica, e de modo particular a 
Violência no Namoro. Nos últimos 3 meses reali-
zaram-se acções de informação e sensibilização 
para a população em geral através das sessões 
mensais de 1h na Rádio Telefonia do Alentejo, 
com variados temas e convidados distintos por 
programa. Por outro lado, nesta linha de traba-
lho e com o objectivo principal de sensibilizar 
os jovens, o Mirabal participou a 27 de Junho, 
na Feira de São João em Évora, com a realização 
de um workshop sobre Prevenção da Violência 
no Namoro e Promoção de Relações Saudáveis. 
Com uma dinâmica idêntica o projecto esteve 
também na Feira de S. Boa Ventura em Arraiolos, 
realizando várias dinâmicas para reflectir sobre 
comportamentos e atitude saudáveis e práticas 
de igualdade, nas relações e na vivência em so-
ciedade. Ainda no concelho de Arraiolos a 14 de 

Monte recebeu delegação Turca
A convite da Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, o Monte-ACE 
recebeu no dia 10 do mês de Setembro, a visita de um grupo de agentes de desenvolvimento 
regional, provenientes da Agência de Desenvolvimento Regional do Mar Negro da Turquia – 
OKA.
O objectivo desta visita visou dar a conhecer o trabalho do GAL Monte em prol do desenvol-
vimento da região do Alentejo Central, nomeadamente o trabalho realizado pelo Centro de 
Recursos de Empreendedorismo Feminino – CREmp, bem como realizar uma troca de experi-
ências entre as entidades. 

2º Encontro Empresários 
Portugueses e Empresários 
Caboverdianos, em Évora
O 2º Encontro de Empresários Portugueses e 
Cabo-Verdianos, realizou-se em Évora, nos dias 
27, 28 e 29 de Setembro, no contexto do Projec-
to EIDER - Empreendedorismo e Inovação para o 
Desenvolvimento Rural. O 1º encontro realizado 
em Novembro de 2011, na Ilha de Santo Antão 
em Cabo Verde foi o princípio da cooperação 
entre os empresários de ambos os territórios, 
com o propósito de criar uma Rede de Coopera-
ção Empresarial, para a dinamização do Empre-
endedorismo na região do Alentejo Central e de 
Santo Antão
Neste 2º encontro pretendeu-se responder por 
um lado às sugestões e propostas de trabalho 
identificadas pelos empresários que participa-
ram no 1º momento de trabalho e por outro 
lado, envolver outros empresários portugueses, 
alargando deste modo a rede de contactos 
entre o grupo de empresários caboverdianos e 
portugueses. Nos dias 27 e 28, os empresários 
dos dois territórios participaram na iniciativa 
“Construção da EDL – 2014-2020 para a Região 

CLDS de Arraiolos na 
Festa da Juventude
O Monte-ACE esteve presente na Festa da Ju-
ventude de Arraiolos deste ano, nos dias 14 e 15 
de Setembro, com acções de prevenção no âm-
bito do projecto “Contrato” – CLDS de Arraiolos.
As acções realizadas centraram-se na prevenção 
rodoviária, na prevenção de consumos ilícitos e 
na prevenção de comportamentos, nomeada-
mente de prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis. Todas as acções foram realizadas 
pela equipa do CLDS, integradas no Programa 
de Apoio ao Associativismo Juvenil, em que as 
actividades de sensibilização foram dinamizadas 
entre pares e com apresentação de jogos e di-
nâmicas. Para a realização destas acções contá-
mos com a colaboração e participação da GARE 
- Associação para a promoção de uma Cultura 
de Segurança Rodoviária, do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência e da APF – Delegação 
do Alentejo. 

Os Agricultores manifestaram-se satis-
feitos com o decorrer do projecto tendo 
sido atingidos os objectivos fixados para 
este primeiro ano.
O Projeto Prove – Promover e Vender, 
enquadra-se na Medida 3.4- Cooperação 
LEADER para o Desenvolvimento, Com-
ponente 2, Acão 3.4.1- Cooperação Inter-
territorial.
Adira já ao Cabaz do Hortelão! Seja 
nosso consumidor!
Para mais informações:
www.prove.com.pt
www.monte-ace.pt
Tel. 266 490 090 
Tlm. 961 736 664

O Monte participou em reunião 
com a Gestora do PRODER
O Monte participou na manhã do dia 24 de Julho, na reunião com a Gestora do PRODER, 
Dr.ª Gabriela Ventura, que decorreu nas instalações da Cooperativa António Sérgio para a 
Economia Social, e que teve como principal assunto a taxa de execução do PRODER, e em 
particular do SubPrograma 3 do PRODER.

Alentejo Central”, promovida pelo Monte, 
e de forma particular no Workshop Temá-
tico sobre “Turismo Rural e Conservação 
do Património Rural”, dinamizado por 
um especialista na área e com a partici-
pação de diversos agentes do território 
de intervenção do Monte. A comitiva 
cabo-verdiana contou ainda com a pre-
senta do representante do Gabinete do 
Empreendedor em Santo Antão da ADEI 
- Agencia para o Desenvolvimento Em-
presarial e Inovação de Cabo Verde, que 
participou no Workshop Temático sobre 
“Empreendedorismo e Inovação”. O en-
contro incluiu ainda visitas a entidades da 
região, de forma a alargar a reflexão sobre 
as várias temáticas propostas.
Toda a informação e documentação rela-
tiva ao encontro está disponível no Cen-
tro de Recursos para o Desenvolvimento 
Rural, do Monte.
Esta iniciativa foi apoiada pelo Sub-pro-
grama 3 do PRODER, Programa da Rede 
rural Nacional, Medida da Cooperação 
LEADER para o Desenvolvimento.

Setembro o Mirabal esteve presente na 
Feira da Juventude. 
Com o objectivo de informar e sensibili-
zar a população em geral e as mulheres 
em particular, o projecto disponibiliza 
também fichas temáticas estando já edi-
tada a Ficha nº1 que aborda a temática “A 
informação e a sensibilização como estra-
tégias de combate à violência doméstica” 
da responsabilidade de Lurdes Ferreira, 
consultora para a Implementação de Pla-
nos para a Igualdade.
Outra actividade permanente do Mirabal 
é o Gabinete de Informação e Apoio às 
Mulheres que continua em funcionamen-
to em Arraiolos, na sede do Monte, e que 
disponibiliza informação e um apoio téc-
nico especializado e gratuito à Mulher.

24 Outubro . 21h
no Cineteatro de Arraiolos, Filme Te 
doy mis ojos, no contexto da come-
moração do Dia Municipal Para a 
Igualdade [PROJECTO MIRABAL]

25 Outubro
Encontro Rede de Mulheres Empreende-
doras em Arraiolos [PROJECTO CREMP]

Sábados  
em Arraiolos
Workshops de Expressão Dramá-
tica e Plástica [CLDS Arraiolos]

EIDER
Empreendedorismo e Inovação 
Para o Desenvolvimento Rural

http://www.moodle.monte-ace.pt/
mailto:monte@monte-ace.pt
http://www.monte-ace.pt
http://www.prove.com.pt
http://www.monte-ace.pt
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