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VISITA DE DELEGAÇÃO EUROPEIA NO
ÂMBITO DO “PEER REVIEW”
O projecto “CASA - Rede de Solidariedades” foi seleccionado como
exemplo de “boa prática” no âmbito da medida 5.1 do Programa
Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento Social
(P.O.E.F.D.S.) a apresentar no Encontro Inter-Pares no âmbito do
Programa de Acção Comunitária de Incentivo à Cooperação entre
os Estados Membros em Matéria de Luta Contra a Exclusão Social.
A visita a Arraiolos e às actividades do projecto “CASA - Rede de
Solidariedades” decorreu durante o dia 12 de Setembro de 2005. A
comitiva foi recebida pelo Sr. Jerónimo Loios, Presidente do Município de Arraiolos e do Conselho Local de Acção Social de Arraiolos e
pelo Professor Eduardo Figueira, Presidente do Monte. Após a visita
à Exposição Fotográfica da Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal
sobre o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, foram
apresentadas pelos técnicos do projecto as principais linhas de intervenção do mesmo. Em seguida, a visita continuou no Vimieiro, onde
se ficou a conhecer duas actividades do projecto, nomeadamente: a
equipa de voluntários para apoio a idosos e a acção de educação e
formação de adultos em Manicure e Pedicure.
Após uma sessão de esclarecimento, os visitantes tiveram oportunidade de saborear alguns produtos locais oferecidos pela Misericórdia
do Vimieiro a todos os participantes.
No âmbito desta visita, o Monte elaborou em conjunto com a Associação Terras Dentro um documentário em d.v.d. com o tema
“Desenvolvimento Sócio-Comunitário”. Este produto destaca as
respectivas zonas de intervenção dos projectos apoiados pelo eixo 5
apoio

do P.O.E.F.D.S. de ambas as entidades.
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ACÇÕES DE FORMAÇÃO EM T.I.C. DO
“MONITOR AMIGO”
Durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto, o Agrupamento
Monte desenvolveu no Espaço Internet “Monitor Amigo” algumas
actividades de formação em Tecnologias da Informação e Comunicação.
Esta formação tem como objectivo, preparar os formandos para realizarem o exame afim de obter o Diploma de Competências Básicas
em T.I.C.
Esta actividades desenvolveu-se com as crianças da Associação
Social Unidos de Santana do Campo, a Oficina da Criança, o A.T.L.
do Centro Social e Paroquial de Arraiolos e um grupo de senhoras
desempregadas.
As idades das crianças eram compreendidas entre os 3 aos 14 anos.
Durante a formação, os diferentes grupos aprenderam a abrir pastas,
a navegar na Internet, a criar um endereço de correio electrónico,
enviar correio e claro, formatação do texto, entre outros passos. Esta
formação dirigiu-se para as crianças que já sabem ler e escrever. Os
mais pequeninos, pintaram no “Paint” e jogaram diversos jogos.
Em seguida, aconselhamos alguns “sites” com jogos interessantes
para as crianças:

www.cienciadivertida.pt/template.asp
www.iguinho.ig.com.br
www.editorialverbo.pt/clubejuvenil/home/index.htm
www.duende.com.br/Duende.html
www.iguinho.ig.com.br/zuzu/
www.gesamb.pt
www.kitsemfronteiras.net

PROJECTO “PARTICIPAR - INOVAÇÃO
PARA A INCLUSÃO EM ARRAIOLOS”
Realizou-se no dia 20 de Outubro de 2005 na sala nobre do município de Arraiolos a apresentação pública do projecto “ParticipAR
- Inovação para a Inclusão em Arraiolos”. Estiveram presentes nesta
sessão representantes do Governo Civil de Évora, do Centro Distrital da Segurança Social de Évora, do Centro de Emprego de Évora, do
Instituto Português da Juventude, entre muitos outros. Este projecto
é apoiado pelo Instituto da Segurança Social, I.P. através da medida 1
do “PROGRIDE - Programa para a Inclusão e Desenvolvimento”. A
entidade executora é o Monte e a entidade promotora é a Câmara
Municipal de Arraiolos.
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O principal objectivo do projecto é promover o desenvolvimento
territorial de Arraiolos através da inclusão social e profissional de
públicos específicos, incentivando a sua participação na procura de
soluções para resolver os seus problemas.
A zona de intervenção deste projecto é o concelho de Arraiolos e
respectivas freguesias.
A intervenção está dirigida para as crianças, jovens, idosos, pessoas
desempregadas, técnicos, professores, imigrantes e para a comunidade, em geral.
O projecto vai decorrer entre Agosto de 2005 e Junho de 2009.
As actividades do projecto “ParticipAR - Inovação para a Inclusão em
Arraiolos” são:
1. Criar uma boa prática empresarial na área da Economia Social;
2. Dinamizar uma equipa de respostas de emergência social;
I N O V A Ç Ã O PA R A A I N C L U S Ã O E M A R R A I O L O S

3. Promover um banco de recursos para a inserção profissional;
4. Dinamizar acções para aumentar as competências técnicas de
diagnóstico e de respostas aos problemas da pobreza e exclusão
social;
5. Criar um banco de ajudas técnicas para públicos com grandes e
pequenas dependências;
6. Dinamizar o movimento associativo e estimular a criação de uma
associação de imigrantes;
7. Melhorar o acesso dos beneficiários, a equipamentos colectivos e
serviços públicos;
8. Dinamizar ateliers, oficinas de experimentação e orientação vocacional. Incentivar a realização de visitas de estudo ligadas a domínios
de formação e a profissões;
9. Apoiar a dinamização de uma rede de informação e comunicação,
através da ligação de centros de inclusão digital.
O “ParticipAR - Inovação para a Inclusão em Arraiolos” é um projecto concebido em parceria e sua dinamização baseia-se ainda na
participação dos beneficiários finais no desenvolvimento das actividades. A sua execução é feita numa perspectiva de co-responsabilização através da criação de uma parceria de desenvolvimento,
fundamental para assegurar que as actividades chegam a todos os
beneficiários e comunidade local.
Para o trabalho em parceria existem dois órgãos com competências
específicas, designadamente, parceria de desenvolvimento composta por oito entidades que reúne mensalmente e o conselho de
parceiros constituído por vinte e quatro entidades com reuniões
trimestrais.
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IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE HOMENS E MULHERES
Em Julho, o Monte em parceria com a Comissão para a Igualdade
e para os Direitos das Mulheres (C.I.D.M.) permitiu a dezasseis
mulheres a participação numa acção de informação e sensibilização
para a promoção da Cidadania e Igualdade de Oportunidades entre
Homens e Mulheres dinamizada pela Dr.ª Lurdes Ferreira.
Esta acção foi desenvolvida com o apoio do P.O.E.F.D.S. através do
projecto “CASA - Rede de Solidariedades”. A temática da igualdade
de oportunidades e de género é bastante importante em meio rural,
no final da sessão, as mulheres participantes foram unânimes em
considerar o papel essencial destas no desenvolvimento e no exercício da Cidadania a todas as escalas.
Nas sessões, foram abordados as seguintes temáticas: a evolução das
mentalidades, os conceitos, a situação actual de mulheres e homens
em Portugal, a Cidadania e a Democracia paritária, a intervenção
integrada para a mudança e o guião individual para a promoção da
igualdade entre homens e mulheres. Os exercícios práticos e os trabalhos em grupo estiveram presentes e serviram de estímulo para o
envolvimento pro-activo das participantes.

PASSEIO PEDESTRE
No próximo dia 27 de Novembro o Agrupamento Monte, em parceria com a Escola Cunha Rivara de Arraiolos, a Câmara Municipal
de Arraiolos e o Centro de Estudos da Avifauna Ibérica realizam um
passeio pedestre na Ribeira do Divor.
Este percurso tem 6 km, para “pernas médias”. Ao longo do mesmo,
poder-se-á ver, para além das azenhas ainda existentes na Ribeira,
montado de sobro e azinho, vegetação ripícola, resquícios da agricultura tradicional (hortas), aves aquáticas, passeriforme bastantes
diversificados, etc.
Desde já estão todos convidados.
Para mais informação e inscrições contactar:
Agrupamento Monte
tel. 266 490 090
mail monte@monte-ace

MONTE.ace _ rua joaquim basílio lopes, nº1, 7040-066 arraiolos _ TEL 266.490090 _ FAX 266.419276 _ monte@monte-ace.pt _ www.monte-ace.pt

