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FÓRUM POPULAR “À CONVERSA COM...”
Dando continuidade à iniciativa Fórum Popular, integrada no projecto “CASA
- Rede de Solidariedades”, o Monte promoveu no passado dia 30 de Abril, pelas
17 horas no Centro Social Recreativo de Cultura e Desporto de Igrejinha,
mais um Fórum Popular denominado “À Conversa Com...”.
Estes Fóruns Populares têm como objectivo abordar diferentes temáticas de
interesse para a população rural. O objectivo do Fórum Popular visa manter a
coesão social local e aumentar a participação das populações na acção comunitária, simultaneamente com a consciencialização e valorização dos recursos
locais. Consideramos também essencial a manutenção dos contadores de
histórias e das lendas populares junto de pessoas mais novas, tendo em vista
manter aquelas no imaginário colectivo das populações rurais.
Neste Fórum, o orador principal foi o Sr. José Alho e a moderação da sessão
esteve a cargo do Professor Manuel Branco.
O Sr. José Alho, apesar dos seu 84 anos tem uma memória notável. O mesmo
conhece factos anteriores à sua existência. O mesmo recorda muitas das coisas que lhe contaram no passado sobre a aldeia da Igrejinha e do concelho de
Arraiolos.
Notou-se o seu orgulho em ler e escrever, mas também o gosto em recordar
factos passados e a vontade de aprender sempre mais. Na sua opinião, apesar
de actualmente nos dizermos que estamos mal, antigamente os tempos eram
ainda mais difíceis, depois contou porquê...
Na opinião dos cerca de vinte participantes, a sessão foi extremamente interessante seria importante dar continuidade a este Fórum Popular, por isso, ficou
combinado realizar uma próxima sessão na Igrejinha com o mesmo orador.
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PROMOÇÃO DA CIDADANIA
DE IMIGRANTES
Teve início em Abril, a actividade “Promoção da Cidadania de Imigrantes” inserida no projecto “CASA - Rede de Solidariedades”. Esta actividade dirige-se
a imigrantes a residir no concelho de Arraiolos, mas contou também com a
participação de residentes de Arraiolos e Igrejinha. Com esta acção pretendeuse melhorar as condições de integração social e profissional dos imigrantes
existentes na zona de intervenção. Pretende-se transmitir conhecimentos aos
imigrantes sobre os direitos e deveres deste grupo, bem como, capacitação
para melhor integração nas comunidades locais.
O objectivo primordial da actividade “Promoção da Cidadania de Imigrantes” é
permitir uma melhor inclusão social e comunitária dos imigrantes nas comunidades e possibilitar benefícios em termos de cidadania.
Relativamente aos objectivos específicos há a frisar os seguintes: transmitir conhecimentos em termos dos direitos e deveres dos imigrantes; transmitir conhecimentos sobre as questões da saúde, dos filhos e a escola, da habitação, da
segurança social e das contribuições financeiras dos imigrantes; proporcionar
um melhor acolhimento das famílias e informar sobre condições de emprego
e formação.
No que concerne às metodologias para desenvolvimento da sessão há a destacar que esta acção de sensibilização foi ministrada a um grupo de imigrantes
existindo um espaço de contacto directo entre a formadora/animadora e o(s)
imigrante(s) possibilitando a troca de informações e um ganho de conhecimentos mútuo.
Esta acção foi desenvolvida, por um lado, com base na parceria estabelecida
entre o Monte e o Centro Local de Apoio ao Imigrante de Évora com o apoio
do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas; e por outro lado,
com o Ensino Recorrente de Arraiolos, Centro Social Recreativo de Cultura e
Desporto da Igrejinha e Câmara Municipal de Arraiolos.
Muito do sucesso desta iniciativa passa pelo facto da formadora/animadora
das sessões ser uma professora e mediadora em cursos de Língua Portuguesa
com experiência em comunicação e animação social. No início das sessões foi
distribuído diverso material didáctico e pedagógico.
Há uma apreciação inicial dos saberes/conhecimentos do indivíduo, ao mesmo
tempo os imigrantes podem expor as suas dúvidas e preocupações, sempre
numa lógica de interacção com a formadora/animadora que o informará. Pretende-se essencialmente aumentar a motivação, pois permite a valorização das
suas competências, contribuindo para aumentar a sua auto-estima.
No que concerne aos locais e datas de realização da actividade “Promoção da
Cidadania de Imigrantes e Minorias Étnicas” realizam-se seis sessões de informação, em horário pós-laboral. Três sessões realizaram-se na Escola EB 2/3 ES
Cunha Rivara em Arraiolos, enquanto as outras três sessões são na localidade
da Igrejinha. A actividade decorre durante os meses de Abril e Maio.
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NOVA AGRICULTURA - NOVO DESENVOLVIMENTO RURAL
O Monte, em parceria com a associação de desenvolvimento local Aliende,
finalizou a acção 1 do projecto Equal Nova Agricultura – Novo Desenvolvimento Rural. Nesta acção realizamos o diagnóstico do sector agrícola e do seu
contributo para o emprego no Alentejo Central e construímos um projecto
de intervenção que está submetido a apreciação do Gestor do Programa para
executar na Acção 2.
Do diagnóstico resultou a constatação da necessidade de alterar a estratégia
económica das empresas agrícolas, reforçando a produção de bens e serviços
rurais ligados à protecção ambiental e paisagem. Trata-se de uma estratégia em
consonância com a nova orientação da Política Agrícola Comum, com o objectivo de fomentar o emprego dos jovens do território. Pensamos que mudando
o perfil estratégico do sector agrícola pode inverter-se o seu papel na criação
de emprego/desemprego.
O projecto criado pretende identificar de novos perfis de emprego e construir
novos percursos de formação, contribuindo para a criação de novos profissionais agrícolas. Estes perfis formativos são, estrategicamente, orientados para a
qualificação de jovens desempregados, de forma a permitir atenuar o problema
do desemprego jovem e ao mesmo tempo renovar a população agrícola que se
encontra muito envelhecida.
Ao longo da Acção 1, integraram formalmente este projecto a Associação da
Agricultores do Distrito de Évora, a Universidade de Évora e a empresa Bolota
Mecânica; e outras entidades integraram-no também a título informal. Ao nível
internacional, este projecto assinou um acordo para a troca de experiências com
mais três projectos de várias nacionalidades: Escocesa, Holandesa e Checa.

FERANTUR
O Agrupamento Monte e outras associações Leader, participaram na FERANTUR – Feira Andaluza de Turismo e Desenvolvimento Rural, que decorreu
entre 5 e 8 de Maio, em Sevilha. Com o mote “Portugal, um destino rural” e a
apresentação de propostas de fins-de-semana turísticos, pretende-se captar turistas espanhóis para os territórios das ADL’s participantes. Ao mesmo tempo, a
FERANTUR permitiu divulgar o trabalho do LEADER+ em Portugal e estimular
a Cooperação transnacional com os GAL espanhóis, entre outros países, como
por exemplo, Irlanda e Itália.
Na Feira, estava disponível um espaço dedicado a 16 ADL’s portuguesas que,
tendo um espaço central comum para animação, estava dividido por painéis
e balcões informativos de cada uma das Associações participantes. Durante a
FERANTUR esteve disponível o catálogo “Portugal, Um Destino Rural”, que
apresenta cada um dos territórios envolvidos e propostas de fins-de-semana de
cada uma das ADL’s.
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De modo a garantir a divulgação desta acção, a FERANTUR foi visitada por
uma delegação oficial portuguesa que incluiu diversas instituições e jornalistas.
Será ainda planeada uma visita aos territórios envolvidos neste projecto, para
jornalistas e operadores turísticos espanhóis.

MANIFESTA
O Agrupamento Monte, em parceria com os GAL da região Alentejo, vai participar na MANIFESTA 2005 - VI edição do evento bienal dedicado ao Desenvolvimento Local, promovido pela Associação ANIMAR e pela Associação de
Desenvolvimento do Nordeste da Beira - Raia Histórica.
A MANIFESTA ocorrerá em Trancoso, durante a semana de 25 a 29 de Maio.
A participação do Monte neste evento tem como ponto forte a organização/
promoção do “Dia do Alentejo”, marcado por várias actividades culturais relativas à região.
Através desta acção, pretende-se reforçar a cooperação entre as ADL’s promotoras e, assim, difundir a intervenção qualificada dos actores locais organizados em parceria; promover e valorizar os produtos, serviços e valores do
Mundo Rural Alentejano; promover a reflexão sobre processos e dinâmicas de
desenvolvimento local; dignificar a imagem do mundo rural e promover o PIC
LEADER+.

OVIBEJA
A OVIBEJA 2005, realizada entre 29 de Abril e 8 de Maio, contou com a presença do Agrupamento Monte através da participação conjunta das 8 ADL’s
gestoras do programa LEADER+ no Alentejo.
Esta parceria teve como principal objectivo promover e divulgar o trabalho das
associações envolvidas no Programa de Iniciativa LEADER+, bem como realçar
as potencialidades das suas Zonas de Intervenção através de uma presença
conjunta no “Espaço do Desenvolvimento Rural” na OVIBEJA 2005.
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