
PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO2021



ÍNDICE

PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO2021

NOTA INTRODUTÓRIA   3
LINHAS DE ACÇÃO - PROGRAMAS E PROJETOS   4
1. ANIMAÇÃO E PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO   5
 1.1 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO PROJETOS DLBC RURAL/ABORDAGEM LEADER    5
 1.1.1. ACÇÕES DE ESTÍMULO AO EMPREGO   6
 1.2. REDES PARA O DESENVOLVIMENTO   7
 1.3. INOVAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL   8
 1.4. CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO   10
2. COOPERAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO   11
 2.1. COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - INTERVENÇÃO EM CABO VERDE   11
 2.2. EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO   12
3. ORGANIZAÇÃO INTERNA   13
4. RECURSOS FINANCEIROS   14



3

O exercício de 2021 será (ainda) marcado pela pandemia do SARS –Cov19., que obrigou a novas formas de trabalho, de que se destaca 
o teletrabalho, e afectou a organização de tarefas relacionadas com o acompanhamento dos projetos, constituindo um desafio diário 
conciliar todas as necessidades avulsas relacionadas com a gestão da Estratégia de Desenvolvimento Local  (EDL) para o território do 
Alentejo Central, a par da reorganização e estabilização da equipa, face aos constrangimentos de natureza financeira que desde os 
últimos anos a organização vem enfrentando.

O período em causa será ainda muito exigente, já que a par da implementação local da estratégia, estarão em execução os quatro pro-
jetos de cooperação aprovados em 2019, em simultâneo com o desenvolvimento das ações de sensibilização e formação de promoto-
res de empresas, qualquer um deles originando a dinamização de redes e eventos fora e dentro do território. Além destas iniciativas, 
e ainda neste domínio junta-se a dinamização do CLDS 4G e uma nova operação destinada ao reforço da capacitação e redes para a 
promoção de ações de desenvolvimento territorial.

A complementar estas áreas de intervenção aguarda-se ainda para este último período de programação a abertura de novos avisos na 
Medida Leader do PDR2020, no domínio do património natural e cultural, na área do empreendedorismo e na área da inovação social. 
A par destas obrigações acresce o instrumento +CO3SO Emprego lançado em julho de 2020, o qual teve uma procura considerável, 
cuja análise se deve prolongar para 2021.
No exercício de 2021, mantêm-se a permanente preocupação em assegurar a plena e eficiente utilização dos recursos colocados à 
disposição da EDL do GAL Alentejo Central.

Por último uma nota sobre os assuntos a acompanhar durante 2021 nomeadamente sobre o figurino e modelo de gestão do (novo) 
instrumento DLBC/LEADER, bem como pelos desafios lançados com a Agenda 2030.

Arraiolos, 6 Dezembro de 2020
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LINHAS DE AÇÃO - PROGRAMAS E PROJETOS
A organização mantem a sua linha de atuação baseada na sua missão que consiste em incentivar o desenvolvimento económico e 
social sustentável das regiões rurais e promover os processos de governança local.

A visão da organização corresponde a uma ação da organização que visa contribuir para melhorar a qualidade de vida, das comuni-
dades rurais e reforçar a articulação entre os agentes e organizações na consolidação de um compromisso para o desenvolvimento 
sustentável; na ação deve estimular respostas e soluções locais que concorram para o crescimento e bem-estar, através de processos 
participativos.

Os valores associados são o respeito pelos direitos humanos universais; pelos valores da igualdade de oportunidades e não descrimi-
nação económica e social; pela defesa da subsidiariedade alicerçada na participação de todos os cidadãos nos processos de desenvol-
vimento; pela independência, transparência e responsabilidade na sua intervenção.  

De forma a prosseguir a sua missão e atingir os objetivos definidos a atuação do Monte centra-se em duas grandes áreas: a Animação 
e Promoção do Território e a Cooperação e Educação para o Desenvolvimento, que se encontram previstas no seu Plano Estratégico 
2014-2017, em revisão.
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1.1 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO                           
PROJETOS DLBC RURAL/ABORDAGEM LEADER 

A Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL), defi-
nida em 2014 foi objecto de uma avaliação externa 
em 2019, cujas principais conclusões reafirmaram a 
pertinência dos objectivos gerais e específicos de-
finidos, verificando-se que as metas propostas para 
2018, ano de reporte da avaliação intercalar, foram 
atingidas. Em 2020, com o processo de pandemia 
do COVID 19, houve a necessidade de ajustar meto-
dologias de trabalho que assentaram em teletraba-
lho, facto que muito condicionou o funcionamento 
e a eficácia dos resultados em termos de equipa de 
trabalho. Aguarda-se que 2021 possa trazer alguma 
“normalidade” à gestão das 6 ações da Medida Lea-
der do PDR2020.

PRIORIDADES METAS
# Acompanhamento dos projetos aprova-
dos no âmbito da EDL.
# Análise de Pedidos de Pagamento apro-
vados no âmbito do PDR 2020.
# Dinamização de novos Avisos para imple-
mentação da EDL, nomeadamente, no âm-
bito de:
 - Medida Leader do PDR2020;
 - + COE3SO;
 - Património natural e cultural;
 - Inovação/experimentação na área  
 social.

# Realizar 5 sessões de esclarecimento, 
no território do Alentejo Central sobre os 
apoios disponíveis na EDL.
# Apoiar 50 projetos no âmbito da Medida 
LEADER do PDR 2020.
# Dinamizar a manutenção e criação de 
postos de trabalho.
# Aprovar 2 projetos na área do património 
natural e cultural.
# Aprovar 100 projetos +CO3SO.
# Aprovar 2 projetos na área da inovação 
social.
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1.1.1. ACÇÕES DE ESTÍMULO AO EMPREGO

Integrado na EDL o Monte dinamiza um Plano de 
apoio ao Empreendedorismo com vista à criação 
de emprego na região do Alentejo Central, com ou-
tros agentes no terreno e recorrendo a diferentes 
instrumentos. 
Estas iniciativas compreendem em particular a di-
namização do SI2E, +CO3SO, do projeto “LEADER – 
Empreendedorismo e Inovação em contexto local”, 
que o Monte mantem em curso.
A permanência da pandemia COVID 19 em 2021 
mantem por um lado, a imprevisibilidade sobre a 
retoma de acções colectivas e a presença e orga-
nização de eventos promocionais, que constituíam 
tipologias de acções tipo nesta área, e por outro 
lado, continuar a procurar de novas estratégias 
para intervir junto deste publico-alvo.

PRIORIDADES METAS
# Dinamização de redes de empreendedo-
rismo entre os vários agentes que benefi-
ciaram dos apoios constantes da EDL .
# Fomentar a qualificação e atualização 
profissional de ativos empregados e de-
sempregados da zona de intervenção do 
Monte.
# Reforçar o empreendedorismo empre-
sarial na região com ações que concorram 
para o reforço de competências e ben-
chmarking.
# Aumentar a competitividade do tecido 
empresarial da Região Alentejo, concorren-
do para sustentabilidade quer do emprego 
criado quer das iniciativas empresariais.

# Continuar a divulgar a plataforma Do Campo para 
a Mesa no site do Monte.
# Dinamização de iniciativas promocionais on line 
com e para os empresários.
# Realização de 6 entrevistas a empresários para 
promoção do empreendedorismo com divulgação 
online .
# Criação de fichas dos Empresários participantes no 
programa de Rádio - “Destaque Leader no Alentejo 
Central”.
# Edição de E-book com as histórias de vida de em-
preendedores da região.
# Preparação e implementação de Plano de capaci-
tação para a promoção do empreendedorismo jun-
to de empresários.
# Implementação de um plano de ação para a pro-
moção do empreendedorismo nas escolas secundá-
rias com jovens.
# Lançamento do diagnóstico da estratégia que per-
mita a atualização das necessidades e dos setores 
emergentes no sistema produtivo local.
# Realização de diagnóstico prospetivo na área do 
emprego e empreendedorismo para a região do 
Alentejo Central.
# Criação do Guia do empresário Alentejo Central.
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1.2. REDES PARA O DESENVOLVIMENTO

Esta área de intervenção do Monte está fortemente 
condicionada pela pandemia, em particular as ini-
ciativas de cooperação aqui presentes e que forma 
iniciadas em 2020, pelo que no decorrer do ano 
2021 poderão ser adoptadas em conjunto pelos di-
versos parceiros envolvidos, outras dinâmicas.
A Abertura do aviso de concurso “Reforço de capa-
citação de atores e redes de promoção de acções 
de desenvolvimento do território” P.I. 11.2 – ALEN-
TEJO 20202;  e o inicio da sua execução pelo Monte 
em Julho de 2021, constitui um reforço da sua ac-
ção no sentido da mobilização e capacitação dos 
diferentes intervenientes no processo de desenvol-
vimento do TI.

PRIORIDADES METAS
# Incentivar e apoiar a inserção dos segmentos de 
mercado qualificados que atuam na economia ru-
ral em cadeias internacionais de geração de maior 
valor acrescentado, quer por via da presença direta 
em mercados externos quer do investimento direto 
estrangeiro no território.
#  Manter uma parceria territorial participativa nos 
processos de decisão para a construção da Estraté-
gia de desenvolvimento local para a região de Alen-
tejo Central, 20/30.
# Assegurar a participação e o trabalho desenvol-
vido nas redes formais em que o Monte intervém, 
nomeadamente, Federação Minha Terra; Platafor-
ma Portuguesa das ONGD; Rede Rural Nacional; 
Animar; Rede Intermunicipal de Cooperação para o 
Desenvolvimento; ReAlimentar – Rede Portuguesa 
pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional; 
Rede Europeia Anti-Pobreza; ADRAL – Agência de 
Desenvolvimento Regional e, bem como nos grupos 
de trabalho que derivam de cada uma dessas redes. 

# Acompanhar produtores agrícolas de 2 núcleos 
de comércio de proximidade já existentes e imple-
mentar um processo de Certificação Participativa de 
Circuitos Curtos Alimentares;
# Participar em 2 reuniões anuais promovidas pelos 
parceiros das redes que o Monte integra.
# Executar em parceria o projeto Turismo Náutico de 
Águas de Interior – Barragens & Lagos que promove 
os territórios envolventes aos planos de água das 
maiores barragens da Península Ibérica.
# Executar em parceria o projeto Terras da Lusofonia 
que promove o conceito: Casas da Lusofonia entre 
diferentes Países de Língua Oficial Portuguesa de 
modo a partilhar conhecimentos e experiências.
# Executar em parceria o projeto Produtos e Territó-
rios para a promoção e escoamento dos produtos 
da região em Lisboa e em Cabo Verde (ilhas do São 
Vicente e de Santo Antão).
# Executar em parceria o projeto Queijos de Portu-
gal DOP sob uma mesma marca valorizando os re-
cursos turísticos e a sua promoção.
# Executar em parceria o projeto sistema de certifi-
cação participativa dos circuitos curtos agroalimen-
tares.
# Elaborar proposta de projecto ao Aviso de con-
curso P.I 11.2 do Alentejo 2020 e início da execução 
desta intervenção em Julho de 2021.
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1.3. INOVAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

O apoio à inovação e inclusão no domínio social é 
central e complementar à intervenção que o Mon-
te realiza na sua região, como estímulo à criação e 
manutenção do emprego e ao desenvolvimento de 
práticas locais na área da economia social e solidá-
ria (ESS).

PRIORIDADES METAS
# Dinamização de Aviso para a Inovação Social 
e Emprego (medida 9.1 da EDL) – Projetos ino-
vadores/experimentais na área social.
# Apoiar a disseminação de experiencias na 
área da ESS na região e a ligação a redes de par-
ceiros nacionais e internacionais.
# Concretizar respostas a necessidades identifi-
cadas nas Redes Sociais concelhias e parceiros 
sociais.
# Estimular a economia, o tecido produtivo e 
sensibilizar a população através de criação de 
um mecanismo capaz de aumentar a retenção 
de riqueza no concelho de Montemor-o-Novo.
# Executar o Plano de Ação do projecto Gerar 
Identidades, Contrato Local de Desenvolvimen-
to Social – 4G, no Concelho de Arraiolos.

# Realizar sessões de esclarecimento e divulga-
ção do aviso, em reuniões dos Núcleos Executi-
vos das Redes Sociais do território do Alentejo 
Central.
# Apoiar a criação e dinamização de 2 projetos 
ancora no âmbito da Medida 9.1 LEADER para 
a região.
# Dinamizar o Plano de Ação do projecto Gerar 
Identidades, Contrato Local de Desenvolvimen-
to Social – 4G de Arraiolos que continua em 
2021 fortemente condicionado pela pandemia 
COVID-19 pelo tipo de público a que se destina: 
a população idosa do concelho.
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1.3.1. CONSULTORIA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS AO 
DESENVOLVIMENTO

A consultoria e prestação de serviços naquelas que 
são as sua principais competências e para as quais 
não existem respostas ajustadas nos territórios, 
como por exemplo ao nível da elaboração de diag-
nósticos participativos com a mobilização dos dife-
rentes atores e populações das comunidades.
A oferta de serviços de consultoria destina-se às en-
tidades e organizações cuja intervenção se adeqúe 
com os princípios do desenvolvimento local, no-
meadamente aos que integram a Parceria Alentejo 
Central, às Redes Sociais dos Municípios do territó-
rio de intervenção e aos demais promotores de de-
senvolvimento social e económico. 

PRIORIDADES METAS
# Continuar a ser uma resposta a plataformas 
sectoriais da região.

# Identificar novos projectos para intervenção.
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1. ANIMAÇÃO E PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO
1.4. CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O Monte é uma entidade formadora, certificada 
pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho (DGERT)., nas seguintes áreas de educa-
ção e formação: 149- Formação de professores/
formadores e ciências da educação; 345 – Gestão e 
Administração; 482 – Informática na ótica do utili-
zador; 812 – Turismo e Lazer.
A formação dirigida a públicos externos deriva das 
diversas iniciativas e das necessidades existentes 
no território, no conjunto de público para os quais 
o Monte intervém.
Na área da comunicação, em 2021, será realizada a 
atualização do site da organização e criados novos 
suportes de comunicação e divulgação da entida-
de.

PRIORIDADES METAS
# Capacitação de ativos na área do empreende-
dorismo.
# Sensibilização de jovens para o desenvolvi-
mento de competências empreendedoras.
# Proporcionar qualificação técnica aos GAL.
# Dar visibilidade à Abordagem LEADER, à im-
plementação das EDL e projetos de desenvolvi-
mento no DLBC rural.
# Elaborar Plano Formativo 2021-2022.

# Realizar iniciativas dirigidas aos empresários 
na perspetiva do estímulo ao empreendedoris-
mo e criação de emprego.
# Participar em ações de capacitação em áreas 
estratégicas para os R.H. da organização.
# Dinamizar plano de comunicação da entida-
de, até final do primeiro trimestre de 2021.
# Atualizar o site da organização até final do pri-
meiro trimestre de 2021.
# Criar novos materiais de promoção e visibi-
lidade da organização em funcionamento, até 
final do 3º trimestre do ano de 2021.



2.1. COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - 
INTERVENÇÃO EM CABO VERDE

Continuação das ações já iniciadas no país e em 
particular nas ilhas de Santo Antão e São Vicente, 
em articulação com o início de novas propostas nas 
áreas do desenvolvimento rural; empreendedoris-
mos e criação de emprego e da agricultura familiar.

PRIORIDADES METAS
# Concluir o projeto Soncente Nôs Terra K’Txu-
va.
# Reforçar as parcerias locais nas ilhas de Santo 
Antão e São Vicente.
# Apresentar proposta de intervenção no âm-
bito do concurso promovido pelo Camões I.P.  
“Convite 4. Segurança Alimentar e Nutrição” ; 
FRESAN - Fortalecimento da Resiliência e da 
Segurança Alimentar e Nutricional em Angola.

# Concluir o projeto Soncente Nôs Terra K’Txu-
va:
 - Elaborar Relatório Final e auditar a  
 execução financeira do projeto;

# Iniciar 2 novas intervenções, para o desenvol-
vimento do empreendedorismo na ilha de San-
to Antão, e da agricultura familiar no Mindelo, 
até final do 2º semestre de 2020.
# Articular com parcerias de São Vicente e San-
to Antão, iniciativas no âmbito dos projetos de 
cooperação transnacional do DLBC.
# Elaborar proposta de intervenção no âmbito 
do concurso promovido pelo Camões I.P.  “Con-
vite 4. Segurança Alimentar e Nutrição” ; FRE-
SAN - Fortalecimento da Resiliência e da Segu-
rança Alimentar e Nutricional em Angola.

2. COOPERAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
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2.2. EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Em 2021 a área da Educação para a Cidadania Glo-
bal / Educação para o desenvolvimento, será dina-
mizada de forma transversal no âmbito das demais 
iniciativas em curso pela entidade, de forma parti-
cular as dinamizadas nas escolas junto da popula-
ção mais jovem. 
A organização também dará visibilidade aos ODS 
e às metas a atingir pelos mesmos, através da nova 
estrutura do site e com a identificação em cada 
uma das iniciativas da organização, dos ODS para 
os quais concorre.

PRIORIDADES METAS
# Acompanhar e participar nas ações a desen-
volver pelas OSC, e em particular pela PONGD, 
na área da ED e Agenda 2030.
# Concretização de acções de informação e 
sensibilização nas escolas
# Destaque aos ODS nos materiais e ferramen-
tas de comunicação da organização.

# Site da entidade renovado dando destaque 
aos ODS.
# Ações de sensibilização nas escolas com arti-
culação aos ODS.
# Articular com parcerias de São Vicente e San-
to Antão, iniciativas no âmbito dos projetos de 
cooperação transnacional do DLBC.
# Participar em iniciativas sobre a temática da 
ED e da Agenda 2030.
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3. RECURSOS HUMANOS
3.1. ORGANIZAÇÃO INTERNA

Em 2021 o Monte vai concluir o Plano Estratégico 
para 2020-2030, tendo como base a avaliação feita 
ao Plano Estratégico referente ao período anterior. 
Em termos de equipa a entidade prespetiva-se a 
sua continuidade em termos de áreas de interven-
ção e nº de RH.

PRIORIDADES METAS
# Manter a regular realização das reuniões de 
equipa, para planificação de atividades.
# Realizar a avaliação do Plano Estratégico 
2014-2017.
# Construir o Plano Estratégico para 2020-2030.

# Realizar reuniões quinzenais de equipa.
# Realizar 1 avaliação final do Plano Estratégico 
2014-2017.
# Proceder à elaboração e planificação do Plano 
Estratégico para 2020-2030.
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