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Tal como já havia acontecido no ano anterior, o exercício de 2018 caracterizou-se por um aumento 

significativo da execução do DLBC, em particular no que diz respeito à mobilização do SI2E. Todavia 

mantiveram-se os constrangimentos financeiros que foram ainda acompanhados pela redução da equipa 

técnica.  

 

Verificou-se assim que a equipa foi confrontada com desafios acrescidos já que o número de candidaturas 

e projetos em execução mais que duplicou de 2017 para 2018 e por outro lado procurou-se manter a 

participação nas redes e parcerias das quais é membro, o que constitui um desafio importante. A execução 

e o acompanhamento aos projetos em Cabo Verde e na Guiné Bissau foram ainda atividades asseguradas 

pela equipa.  

 

O exercício de 2018 foi ainda marcado pelo acolhimento da iniciativa Leader-Reloaded, que teve lugar entre 

26 e 28 de Setembro em Évora. Na Conferência que acolheu mais de 300 participantes vindos de vários 

países europeus, o Monte foi responsável pela realização das visitas de campo iniciativa que envolveu 7 

beneficiários diferentes e 11 projetos apoiados. 

 

Apesar das dificuldades sentidas a equipa conseguiu dar resposta aos desafios e compromissos assumidos 

tendo inclusive apresentado novas propostas de intervenção ao longo do ano, de que sobressai o apoio ao 

empreendedorismo e candidaturas à medida da cooperação do Leader. 

  

O presente Relatório de Atividades espelha o trabalho realizado pelo Monte, estruturado pelos seus eixos 

de intervenção, bem como o balanço social da organização e a análise do resultado financeiro para o ano 

de 2018.  

 

 

  

  

NOTA DE ABERTURA 
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MISSÃO: incentivar o desenvolvimento económico e social sustentável das regiões rurais e promover os 

processos de governança local. 

 

VISÃO: corresponde a uma ação da organização que visa contribuir para melhorar a qualidade de vida, das 

comunidades 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. 

 

VALORES: respeito pelos direitos humanos universais; pelos valores da igualdade de oportunidades e não 

descriminação económica e social; pela defesa da subsidiariedade alicerçada na participação de todos os 

cidadãos nos processos de desenvolvimento; pela independência, transparência e responsabilidade na sua 

intervenção.   

 

COMPETÊNCIAS:  

 Desde 1997 o Monte tem renovado a sua acreditação para a gestão da Iniciativa Comunitária 

LEADER, atualmente designada como Desenvolvimento Local de Base Comunitária/DLBC - 

Abordagem LEADER na região do Alentejo Central; 

 

 O Monte é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, reconhecida pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, desde 2002; 

 

 O Monte possui Estatuto de utilidade pública; 

 

 Em 2011 foi reconhecida como Entidade Certificada para a prestação de apoio técnico no âmbito 

do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego (IEFP);  

 

 Desde 2013 é Entidade Formadora Certificada pela Direção Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho (DGERT), nas seguintes áreas: 149- Formação de professores/formadores e ciências da 

educação 

 345 – Gestão e Administração; 482 – Informática na óptica do utilizador; 812 – Turismo e Lazer 

 

 Em 2013 é reconhecida como entidade GeOp, autorizada pelo Ministério da Agricultura e do Mar 

para a gestão da Bolsa de Terras na região Alentejo Central. 

 

 Em 2015 o Monte tornou-se Entidade acreditada para a prestação de serviços no âmbito dos 

projetos simplificados, Vales 2020, sendo reconhecida competência própria para a prestação de 

serviços de consultoria na área de Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização. 

  

MONTE 
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Corpos Sociais em 2018: 

Presidente do Conselho de Administração: Presidente da ADMC – Associação de Desenvolvimento Montes 

Claros;  

Vice-Presidente do Conselho de Administração: Porta do Alentejo, ADL 

1º Vogal do Conselho de Administração: Trilho – Associação de Desenvolvimento Rural; 

2º Vogal do Conselho de Administração: ADIM – Associação de Defesa dos Interesses de Monsaraz 

3º Vogal do Conselho de Administração: Alinde – Associação de Desenvolvimento Local 

 

Sede Social: Rua Joaquim Basílio Lopes, nº1 7040-066 Arraiolos - Portugal 

 

Contactos: 

Tel. +351.266.490090 

Fax. +351.266.419276 

e-mail: monte@monte-ace.pt 

website: www.monte-ace.pt 

Facebook: https://www.facebook.com/monteace/ 

mailto:monte@monte-ace.pt
http://www.monte-ace.pt/
https://www.facebook.com/monteace/?fref=ts
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A dinâmica de execução da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) teve início anteriormente e no que 

diz respeito à abertura de avisos para lançamento dos primeiros avisos aos apoios previstos, os mesmos 

ocorreram ainda em 2016 imediatamente após a publicação da Portaria n. º 152/2016 de 25 de maio e 

respetivas orientações técnicas específicas e normas de análise. 

 

Contudo foi durante os exercícios de 2017 e 2018 que a dinamização da EDL ganha expressão sobretudo 

em termos de aprovação e contratação de operações, em resultado da abertura de avisos. Esta dinâmica 

decorre do desenvolvimento de várias ações de divulgação da EDL e do maior conhecimento do programa 

por parte dos potenciais beneficiários; concorreu também para melhorar a execução da EDL as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 238/2017 de 28 de junho, com o ajustamento na definição de pequeno 

agricultor e beneficiários à medida 10.211 Pequenos investimentos nas explorações agrícolas, mais 

ajustado ao tipo de agricultor do território de intervenção do GAL Alentejo Central. 

 

Ao longo de 2018 ocorreram ainda várias alterações legislativas de que se destaca as Portarias 46/2018 de 

12 de Fevereiro, a 214/2018 de 18 de Julho e 303/2018 de 26 de Novembro. 

  

Para além destes aspetos de ordem mais técnica, também a alteração da conjuntura sócio económica do 

país concorreu para melhorar a implementação da EDL, já que a mesma foi acompanhada pelo 

relançamento do investimento privado e do crescimento económico.  

 

No exercício de 2018 foram abertos 4 Avisos às medidas da Ação 10.2 do PDR2020, encontrando-se a 

decorrer ainda a análise dos avisos abertos em 2017.  

O montante da despesa pública colocada nos avisos abertos em 2017 e 2018 representa 62% do orçamento 

da EDL, o que traduz uma preocupação do OG do GAL Alentejo Central em dinamizar transversalmente as 

medidas da EDL. 

 

Durante o exercício em análise, foram apresentadas 113 candidaturas e analisadas 127; esta situação 

ocorre pelo facto de o processo de análise incluir candidaturas que tinham sido apresentadas em 2017, 

situação que também se aplica ao número de projetos aprovados e contratados que em 2018 se cifra em 

14 e 16, respectivamente, uma vez que aos 103 projetos apresentados à Medida 10.211 foram analisados 

1.1. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO PROJETOS DLBC RURAL/ABORDAGEM LEADER e 
ACÇÕES DE ESTÍMULO AO EMPREGO 
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57 por análise de mais-valia, situação que ocorreu pela primeira vez. O número de candidaturas desistidas 

não tem qualquer significado de maior, já que derivam sobretudo de duplicação de candidaturas. 

 

O processo de decisão, não gerou projetos aprovados sem dotação A não aprovação de projetos está 

maioritariamente associada a condições de elegibilidade, já que a taxa de maior reprovação diz respeito às 

medidas 10.2.1.2 e 10.2.1.3; esta última situação está ainda relacionada com a existência de algumas 

limitações que não possibilitavam a detecção, no momento de submissão de candidaturas, de operações 

economicamente não viáveis. Por outro lado, e em sede de análise os modelos também não possibilitavam 

o ajustamento dos custos à correção que viesse a ser feita aos proveitos, determinando a inviabilidade 

“automática” das operações, situação que veio a ser alterada em 2018. 

 

O saldo acumulado em 2018 é bastante interessante. Foram apresentadas 245 candidaturas das quais 228 

estão em análise (incluindo a situação já atrás mencionada de análise por valia global da operação que 

subavalia este número pois não tem em conta 57 projetos analisados por este método); foram aprovadas 

e contratadas 71 candidaturas dos quais 44 projetos apresentaram despesa. 

 

Em termos de execução financeira e tendo em consideração o que foi dito nos pontos anteriores do 

documento verifica-se uma execução baixa relativamente ao expectável. Com efeito 44 dos 71 contratados 

tinham apresentado pedidos de pagamento, o que em termos de investimento corresponde a uma taxa de 

execução baixa. Para esta situação contribui, conforme já se referiu, o facto da Portaria 152/2016 de 25 de 

maio não estabelecer um período obrigatório para apresentação do primeiro pedido de pagamento nem 

estabelece montantes mínimos para a formalização de pedidos de pagamento, esta situação conduz a uma 

realização inferior ao expectável. Não obstante esta situação, o GAL tomou algumas iniciativas para 

incentivar a apresentação de despesa, nomeadamente com o envio de mail a “incentivar” a apresentação 

dos primeiros pedidos de pagamento e procurando que estes correspondam pelo menos a 15% do 

investimento elegível aprovado. A diretiva estabelecida pela AG em Agosto de 2018 ajudou a recuperar 

alguma desta execução, todavia a mesma deverá ter reflexos só em 2019. 

 

Durante o exercício de 2018 manteve-se um trabalho intenso no sentido de articulação da implementação 

da Medida Leader com a gestão das medidas do PO Alentejo 2020. Assim a ETL foi chamada a implementar 

o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego criado pela Portaria n.º 105/2017 de 10 de 

março, correspondente este à mobilização de parte dos fundos FEDER e FSE consagrados no orçamento da 

EDL.  
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O exercício de 2018 é marcado pela análise das 124 candidaturas recebidas no âmbito do Aviso ALT20-M8-

2017-20 com um montante de despesa pública de 2.407 mil euros o qual decorreu até 14 de dezembro de 

2017. A análise das mesmas, uma vez que o Aviso incluía 3 fases, a última das quais ocorreu até 14 de 

Dezembro de 2017, só viria a ficar concluída em janeiro de 2019.  

Em termos de execução, apresenta-se o quadro que basicamente reflete a execução dos projetos 

aprovados no Aviso aberto em 2017. 

 

  

De referir que a taxa de execução foi calculada tendo em conta o apoio efetivamente pago. Com efeito e 

caso se tenha em consideração o somatório dos fundos validado e pago, a taxa de execução global é de 

15%, subindo para 19% quando só considerado o fundo FEDER. 

Para além da análise das candidaturas ao referido aviso, durante o ano de 2018 foi ainda aberto um novo 

aviso: ALT20-M8-2018-21, o qual incluía 2 fases de análise a última das quais veio a ser prolongada até 10 

de janeiro de 2019. No quadro seguinte apresentam-se o resumo das 99 candidaturas recebidas, 66 das 

quais com a solicitação dos 2 fundos (FEDER + FSE). 
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Caracterização do Aviso ALT20-M8-2018-21 – SI2E 

Dotação da Medida 

FEDER 2.965.316 

FSE 795.304 

Montante a Concurso 

FEDER 675.000 

FSE 100.000 

Concursos Abertos FEDER + FSE 1 (2 fases) 

Candidaturas Recebidas 

FEDER 99 

FSE 66 

Investimento Elegível 
Proposto 

FEDER 6.930.366 

FSE 887.729 

Candidaturas Aprovadas 

FEDER 0 

FSE 0 

Candidaturas em Análise 

FEDER 42 

FSE 36 

 

Em termos globais, as candidaturas apresentadas totalizavam um investimento elegível na ordem dos 7 

milhões de euros, para os quais se estima a mobilização de 2,8 milhões de euros e cerca de 1 milhão de 

euros de FEDER e FSE, respectivamente, valores muito superiores aos disponíveis e a concurso. As referidas 

candidaturas tem associado a criação líquida de 172 postos de trabalho. Aguarda-se que a AG Alentejo 2020 

possa reforçar as dotações do aviso a fim de ser possível a aprovação de todas as candidaturas que venham 

a ter a nota mínima definida em Aviso. 

 

À semelhança do ano anterior procurou-se reforçar as competências da equipa técnica com a participação 

em ações de formação. Assim em 2018 houve a participação da equipa técnica do GAL nas seguintes ações: 
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Ações de capacitação 

04/01/2018 Reunião com Delegado da AICEP na Guiné Bissau, Tiago Bastos, Lisboa 

10/01/2018 

Reunião Cooperação LEADER CPLP – Grupo de trabalho FMT; participação de 
representantes do Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP e a FAO, Lisboa 

15/01/2018 Reunião com a AG Alentejo2020, Évora 

19/01/2018 Reunião com o Presidente do Camões, IP, Lisboa 

15/02/2018 Reunião com a AG Alentejo2020, Évora 

01/03/2018 Reunião com a AG Alentejo2020, Évora 

03/05/2018 Reunião com a AG Alentejo2020, Évora 

19/07/2018 Reunião com a AG Alentejo2020, Évora 

07/08/2018 Reunião CIMAC-PP, Évora 

08/08/2018 Reunião DGADR, Lisboa 

03/10/2018 Sessão de esclarecimento PALT – AG PDR2020 

10/10/2018 Reunião GAL Alentejo, Évora 

07/11/2018 Reunião GAL MONTE, ESDIME e Terras do Baixo Guadiana, Beja 

22/11/2018 Reunião NERE, Arraiolos 

19/12/2018 Reunião com a AG Alentejo2020 

 

Para além destas, a capacitação da equipa foi ainda reforçada pela participação em seminários, workshops, 

colóquios entre outros, conforme se passa a identificar: 

 

  
Participantes 
Equipa (*) 

17/01/2018 
ICAAM –External Stakeholder Panel do ICAAM/Med – 
Universidade de Évora 

MA 

19/01/2018 Workshop SUSY – Economia Social e Solidária, Montemor-o-Novo ILR; RC 

/02/2018 Workshop Saphetygov e alterações do CCP AS; NC 

06 e 
07/02/2018 Reunião Alto Nível – CPLP – Fundação Calouste Gulbenkian 

MA; ILR; RC 

16/01/2018 Formação IB – E-learning RC 

22/02/2018 Sessão Contratação Pública – Saphetygov – Lisboa RC; ILR 

19-23/02/2018 Formação TELI2, Arouca NC 

8 e 9/03/2018 Workshop O Código da Contratação Pública nas Organizações NC 

05 e 
06/04/2018 Sessão de trabalho LEADER/DLBC – Aveiro 

MA; RC 

16 a 
20/04/2018 Formação TELI2, Polonia 

NC; RC 

23/04/2018 Sessão Formativa – Regulamento Geral da Proteção de Dados RC 

15/05/2018 Seminário IFAP – Reflexão taxas erro FEADER Investimento RC; MA; VV 

29/05/2018 Ação de Formação PDR2020 – Equipa Silvia Diogo RC; VV 

19/06/2018 Fórum da Cooperação Camões, Lisboa ASá 
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22/06/2018 

Ação de Formação no Contexto dos Controlo Administrativo dos 
Pedidos de Pagamento das Medidas Investimento do FEADER e 
FEAMP – IFAP, Portalegre 

MA; RC; VV 

05 e 06-07-
2018 Sessão de trabalho LEADER/DLBC – Valença 

RC; MA 

10/09/2018 
Workshop Apoio à elaboração de projetos EEAGRANTS – FEA, 
Évora 

AS 

11/09/2018 
Sessão Internacionalização - PROVERE "O Montado de Sobro e 
Cortiça", CIMAC, Évora 

RC 

26 a 28/9/2018 
28/09/2018 

LEADER RELOADED  the ELARD Conference on the heartbeat of 
the LEADER community, Évora 

RC; MA; ILR; AS; 
VV; NC 

29/10/2018 
Cimeira Nacional de Inovação na Agricultura, Floresta e 
Desenvolvimento Rural, Lisboa 

MA 

30/10/2018 Sessão de trabalho LEADER/DLBC – Óbidos MA; RC 

05/11/2018 
Encontro/debate sobre política de desenvolvimento e cooperação 
internacional na UE, Camões, IP, Lisboa 

ASá 

08/11/2018 Oficina de Avaliação EDL – Beja MA; ILR 

18/12/2018 Sessão de trabalho LEADER/DLBC – Ericeira MA; RC 

 
(*) Marta Alter (MA); Inácia Lopes Rebocho (ILR); Ricardo Carretas (RC); Ana Silva (AS); Nuno Costa (NC); Rosário Cuba 
(RC); Ângelo Sá (ASá); Vanda Viriato (VV) 

 
 

No que respeita à informação, no e-mail criado exclusivamente para responder às duvidas dos potenciais 

beneficiários ao DLBC (dlbcrural@monte-ace.pt), foram registados as seguintes ações: 

 
Comunicação Interna 2018 2016-2018 

Informação divulgada 
- Nº  mail recebidos e tratados  
- Nº  atendimentos realizados e registados 

 
206 

11 

 
745 

80 

Fonte: Elaboração Própria 

 
Estima-se que durante o ano em análise tenham sido prestadas por mail mais de 200 informações no 

endereço acima referido. Para além das informações prestadas por e-mail o GAL realizou reuniões 

individuais com 11 potenciais beneficiários.  

 
Divulgação 2018 2016-2018 

- Nº de publicações (folhetos) 
- Nº de participações em eventos (feiras…) 
- Nº de publicações (noticias em jornais) 
- Nº Spots publicitários  
- Nº Sessões de divulgação 
- Nº de Participantes nas Sessões de Divulgação 

0 
2 
1 
4 
3 

97 

1000 
6 
4 

13 
47 

540 

Fonte: Elaboração Própria 

 
Em 2018 foram publicadas 4 newsletter e 7 destaques; o número de subscritores das news manteve-se 

acima dos 1900 subscritores. 

mailto:dlbcrural@monte-ace.pt
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Site 2018 2016-2018 

- Nº de inserções no site 
- Nº de visitantes 
- Nº de utilizadores 

12 
18.467 

6.432 

41 
31.431 
11.303 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Consideramos como número de inserções o conjunto de informações pertinentes para concursos, 

nomeadamente: anúncios de abertura, portarias, orientações técnicas e memórias descritivas, que 

colocámos aquando da abertura de período de apresentação de candidaturas. Estes documentos foram 

divulgados no site e em destaques. A divulgação ocorreu ainda na página do FACEBOOK, e bem assim em 

articulação com os FB dos Municípios com vista a abranger o maior número de potenciais interessados.  

 

Para além destas foram ainda realizadas várias ações de promoção do trabalho da organização e de 

divulgação dos produtos do território: 

  Nº Participantes 

18/01/2018 

Sessão de apresentação Referencial Estratégico para o 
Desenvolvimento Social do Alentejo Central – Municípios, CIMAC, 
Évora 

25 

24/01/2018 
Seminário “O Exercício de Cidadania Global: diferentes atores, 
diferentes ações, Évora 

32 

01/02/2018 Sessão de Promoção DLBC Alentejo Central – CIMAC, Évora 50 

01/02/2018 

Sessão de apresentação Referencial Estratégico para o 
Desenvolvimento Social do Alentejo Central – Conselho 
Intermunicipal da CIMAC, CIMAC, Évora 

25 

14/02/2018 
Sessão de Divulgação DLBC Alentejo Central – Empresários BNI – 
NERE – Évora 

23 

24/03/2018 
Colóquio “A Laranja de Pardais” – Apresentação das medidas 
10.2.1.1 e 10.2.12 do PDR2020 

n.d. 

25/04/2018 
Ação de Promoção dos Produtos Locais – Palacete de S. Bento, 
Lisboa 

n.d. 

18/06/2018 Sessão de Disseminação resultados TELI2, CIMAC Évora n.d. 

20/07/2018 Ação de Promoção dos Produtos Locais – Loja Intendente, Lisboa n.d. 

22-01/07/2018 Feira de São João Évora n.d. 

10-18/11/2018 Feira do Vinho e da Vinha – Borba n.d. 

29/11/2018 
Sessão de divulgação na Plataforma Territorial Supraconcelhia do 
Alentejo Central, Vendas Novas 

25 

13/12/2018 
Sessão de divulgação de oportunidades de apoio a empresários, 
NERE, Évora 

6 

18/12/2018 
Sessão de informação sobre oportunidades de financiamento, 
CLAS do Alandroal 

25 
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A ação do Monte no território assenta na ligação que estabelece com os parceiros locais ai presentes numa 

lógica de reforçar competências e desenvolver sinergias entre atores diferentes, quer em termos de 

natureza como de dimensão, contribuindo deste modo para obter resultados mais ajustados e eficientes 

no que respeita às necessidades a suprir no território. É com esta abordagem que o Monte implementa a 

EDL – Estratégia de Desenvolvimento Local na Região do Alentejo Central. A área da animação do território 

e do trabalho em rede é prioritária na ação do Monte. Esta ação é reforçada com a participação e o trabalho 

desenvolvido pelo Monte em diversas plataforma e redes a que o pertence, bem como em grupos de 

trabalho sobre temáticas específicas que derivam de cada uma dessas redes.  

Em 2018, o Monte participou formal e ativamente no trabalho desenvolvido pelas seguintes plataformas: 

Federação Minha Terra; Rede Rural Nacional; Animar; Rede Europeia Anti-Pobreza (Coordenação Distrital), 

Plataforma Portuguesa das ONGD e REALIMENTAR. 

 
A participação do Monte nas atividades da Federação Minha Terra foram distintas como se apresenta: 

- Elaboração e execução de proposta conjunta de projeto, com a participação de todos os GAL associados 

da FMT, na área do reforço de competências e área da comunicação; 

- Participação em reuniões e sessões de trabalho, nomeadamente:  

 Aveiro, 5 e 6 de Abril de 2018: Sessões de Trabalho e Assembleia Geral 

 Valença, 5 e 6 Junho de 2018: Sessões de Trabalho e Assembleia Geral 

 Ericeira, 17 e 18 de Dezembro: Sessões de Trabalho e Assembleia Geral 

 

No exercício de 2018 merece particularmente destaque o acolhimento da conferencia “Leader – Reloaded” 

. Reproduzimos o enquadramento da iniciativa feita pela Federação Minha Terra. 

De 26 a 28 de setembro, esperam-se cerca de 300 representantes do movimento DLBC/LEADER português e europeu 

na conferência europeia LEADER RELOADED, organizada conjuntamente pela presidência portuguesa no biénio de 

2018/2019 da ELARD (Associação Europeia LEADER de Desenvolvimento Rural) e pela Federação MINHA TERRA em 

Évora, para tomar o pulso à comunidade LEADER. O início de um novo período de programação está aproximar-se a 

passos rápidos. A ELARD considera que se impõe uma análise, reflexão e elaboração de propostas renovadas com vista 

ao futuro do LEADER e do Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). Assim, a Conferência LEADER/DLBC de 

2018 pretende ser um espaço privilegiado de discussão, análise, conceção, cooperação e trabalho em rede. 

Do programa vão constar, entre outros, temas como a maior proximidade da Europa aos cidadãos; os desafios sociais 

e ambientais emergentes nas zonas rurais; as ‘aldeias e territórios inteligentes’, ou ainda a avaliação das Estratégias 

de Desenvolvimento Local numa programação orientada para os resultados. Ao leque diversificado de tópicos de 

1.2. REDES PARA O DESENVOLVIMENTO 



Relatório de Atividades e Contas 2018  
  

 

     

15 
 

interesse transversal, vem-se juntar o tema da cooperação transnacional que vai não só ser objeto de discussão, como 

também de um tempo e de um espaço próprios reservados à partilha de ideias e à criação de futuros projetos ou 

parcerias. 

Em jeito de prólogo, a Organização desafiou os Grupos de Ação Local (GAL) portugueses no sentido de acolherem 

delegações de GAL de outros países nos dias imediatamente anteriores à conferência. Pretende-se com isto criar uma 

dinâmica nacional de rede e proporcionar uma primeira abordagem de GAL europeus à experiência LEADER/DLBC em 

Portugal. 

Évora 2007 

Estávamos em novembro de 2007, quando decorreu, também em Évora, a conferência final da Iniciativa Comunitária 

LEADER+ “Resultados do Leader: uma diversidade de experiência territorial”. Nessa altura, o LEADER estava prestes a 

ser englobado nos Programas de Desenvolvimento Rural da PAC, tornando-se entretanto, desde 2014, parte do DLBC. A 

Conferência de 2018 recorrerá às conclusões de 2007 na tentativa de promover um melhor entendimento da evolução 

da metodologia LEADER desde essa altura. 

Nas palavras de Maria João Botelho, atual presidente da ELARD e da Federação MINHA TERRA, a Conferência de Évora 

“é uma oportunidade de dar mais visibilidade ao trabalho destas associações a nível nacional e europeu.” Tendo em 

conta que as negociações para o próximo quadro estarão a acontecer em paralelo, afigura-se como prioritário marcar 

quanto antes a posição do movimento.  

Conforme foi referido o GAL Alentejo Central acolheu um programa extenso e variado de vistas de campo para os 

congressistas. Deste programa destacamos os diferentes programas: 

Grupo A + B - Participantes que já estão em Évora 
 

GRUPO A (cerca de 30 PAX) 
15h00 | Partida do Évora Hotel 
15h15 | Porta de Raimundo - Évora Tour* 
16h45 | Fundação Eugénio de Almeida – Levantamento do Património Religioso (SP3 PRODER-
FEADER) 
17h30 | Seminário Maior de Évora (Largo dos Colegiais) 
17h45 | Be Aromatic (DLBC – FEADER) 
18h30 | Regresso a Évora e distribuição por hotéis 
 
 

GRUPO B (cerca de 30 PAX) 
15h30 | Partida do Évora Hotel 
15h45 | Be Aromatic (DLBC – FEADER) 
17h00 | Porta do Raimundo - Évora Tour* 
18h30 | Fundação Eugénio de Almeida – Levantamento do Património Religioso (SP3 PRODER-
FEADER) 
19h15 | Seminário Maior de Évora (Largo dos Colegiais): regresso ao BUS para distribuição por 
hotéis 
 
 
 

Grupo C - Participantes que vêm de fora 
GRUPO C (cerca de 50 PAX) 

14h00 | Partida Aeroporto de Lisboa 
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16h00 | Fitapreta (DLBC – FEADER) 
17h30| Évora Hotel 

 

Há ainda um conjunto de iniciativas que continuaram a ser dinamizadas em 2018 pelo Monte e que 

contribuem para a dinamização das comunidades e seus territórios, e que são dinamizadas em parceria 

com outros agentes: 

 

Loja do intendente – Espaço de Promoção de Produtos e Territórios Rurais: Enquadrada no evento 

“Intendente em Festa” em Lisboa, a Monte vai realizou uma ação de promoção de vinhos no dia 20 de Julho 

no espaço “Produtos e Território”, situado no Largo do Intendente. Desta feita, o destaque foi para os 

Vinhos da Fita Preta, do enólogo principal António Maçanita. Para além desta iniciativa, o Monte participou 

em várias sessões de trabalho com os parceiros desta iniciativa, de preparação, divulgação e dos produtos 

das diferentes regiões presentes na parceria.  

 

 

O PROVE – Cabaz do Hortelão, foi outra das iniciativas que continuou a ser dinamizada pelo Monte e cujo 

objetivo é o de estimular o desenvolvimento de processos territoriais de proximidade baseados na relação 

entre pequenos produtores agrícolas e consumidores. 

 

Ao longo de 2018 o Monte colaborou com a parceria europeia do projeto SALSA - Small farms, small food 

businesses and sustainable food and nutrition security como elemento do grupo de peritos do território; 

participou em reuniões de trabalho, esta iniciativa é apoiada pelo "Desafio Societal 2" do Horizonte 2020, 

promovido pelo ICAAM – Universidade de Évora, realizada em Montemor-o-Novo 

 

O Monte participou ainda em várias iniciativas locais de mostra de produtos e serviços, nomeadamente: na 

Feira de São Boaventura (Arraiolos); na Feira Nacional da Agricultura (Santarém) e na Feira de São João 

(Évora).  

 

Em suma e tal como perspetivado em Plano esta continua a ser uma das áreas prioritárias à ação do Monte 

e onde houve em 2018 um investimento significativo da equipa nomeadamente no quem respeita ao 

desenvolvimento de estratégias para a promoção, divulgação e comercialização da região e dos seus 

produtos. 

  

 
 



Relatório de Atividades e Contas 2018  
  

 

     

17 
 

 
 
 

Esta área é outro dos pilares em que assenta a Estratégia de Desenvolvimento Local do Monte para o seu 

território, sendo a sua concretização realizada com os parceiros sociais que se encontram na região. 

Passamos a apresentar as atividades e resultados alcançados neste domínio. 

 
 
1.3.1. Consultoria em área estratégica ao desenvolvimento 
 

Referencial Estratégico de Desenvolvimento Social para a Região do Alentejo Central  

Em 2018 o Monte, após concluído o processo de elaboração do Referencial Estratégico de 

Desenvolvimento Social para a Região do Alentejo Central, cuja realização foi proposta pela CIMAC e que 

decorreu ao longo de 7 meses em 2017, realizou a apresentação destes produtos em diferentes fóruns: 

 

 18-01-2018: Sessão de Apresentação do Referencial Estratégico de Desenvolvimento Social para a 

Região do Alentejo Central para a CIMAC e Municípios; 

 01-02-2018: Sessão de Apresentação do Referencial Estratégico de Desenvolvimento Social para a 

Região do Alentejo Central para Presidentes dos Municípios da CIMAC; 

 29-11-2018: Reunião da Plataforma Territorial Supraconcelhia do Alentejo Central da Rede Social 

 

Ação de formação para Tapeteiras em tapeçaria de Arraiolos, em Ponto Pé-de-Flor 

O Monte, respondendo a uma solicitação da Câmara Municipal de Arraiolos foi responsável pela 

dinamização da Ação de formação para Tapeteiras em tapeçaria de Arraiolos, em Ponto Pé-de-Flor, com 

um total de 72 horas, tendo existido necessidade de criar uma UFCD específica, com 

enquadramento na área temática 215 – Artesanato, de modo a responder às necessidades 

sentidas pelos destinatários da ação. Pelo fato de a acreditação do Monte enquanto entidade 

formadora não incluir esta área formativa, para o desenvolvimento desta ação participou também 

a TRILHO – Associação para o desenvolvimento Rural, que tendo acreditação nesta área temática 

passou a assumir a responsabilidade de entidade formadora na mesma. 

O principal objetivo da ação de formação foi o de reforçar as competências das tapeteiras de 

Arraiolos, na técnica especifica do ponto pé de flor, possibilitando a permanência e 

sustentabilidade desta técnica singular, nas Casas de Tapetes de Arraiolos e contribuindo também 

1.3. INOVAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL  
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para reforçar a empregabilidade das Tapeteiras de Arraiolos. A acção de formação foi frequentada 

por 16 formandas do concelho, tendo decorrido entre fevereiro e maio de 2018. 

 

 

 
 
 
 

 
1.4.1 Formação para públicos externos 
 
Nesta área o Monte continuou a execução do Programa de Formação sobre as temáticas da Igualdade de 

Género e Violência Doméstica para a região do Alentejo Central. Este destina-se a públicos estratégicos, 

agentes que se encontra já a trabalhar no terreno e que no contexto da atividade que desempenham 

sentem necessidade de reforçar os seus conhecimentos nestas áreas específicas, no sentido de melhorar 

os seus desempenhos. O projeto incluía a dinamização de 9 ações de formação no total, com a abrangência 

de 134 formandos na região do Alentejo Central: 2 ações de formação na área da Igualdade de Género e 7 

ações de formação na área da Violência Doméstica. Dificuldades várias como a existência de outras 

entidades no território a dinamizar o mesmo tipo de ações, ou o facto de não ser possível prolongar o 

tempo de execução do projeto levou a não ser possível executar na totalidade o projeto, tendo ficado por 

realizar duas ações. Apresentamos em seguida o quadro resumo da execução do projeto: 

 

 

 

O ano de 2017 foi de divulgação e preparação da implementação do projeto no terreno, tendo apenas 

iniciado uma das ações, todas as restantes irão decorrer em 2018. 

 

O projeto TELI2 – Transnational Education in LEADER implementation2 que tem como objetivo geral criar 

e disseminar um modelo formativo baseado nas diversas experiências da parceria, sobre a abordagem 

LEADER, com a finalidade de visar o reforço de competências dos agentes locais em gestores de acordo 

com os princípios e a abordagem do programa LEADER, conta com uma parceria composta por entidades 

Nº do 

Curso
Designação

Ações 

Concluí

das

Ações 

em 

Execuç

ão

Data 

Início
Data Fim

Nº 

Forman

dos

Volume 

de 

Formação

1 Formação de Profissionais na área da Violência Doméstica - 

Intervenção com Vitimas particularmente vulneráveis

5 0 22/01/2018 05/11/2018 53 1 718

2 Formação de Públicos Estratégicos para obtenção da especialização 

em Igualdade de Género

2 0 06/11/2017 03/05/2018 22 1 004

7 75 2722

1.4 CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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de diferentes países europeus, nomeadamente: Irlanda (coordenadora), Croácia, Eslovénia, Polónia, 

Roménia e Portugal. 

Em 2018, nos meses de Fevereiro e Abril, dois técnicos do Monte, juntamente com técnicos das demais 

entidades parceiras do projeto, participaram na segunda e terceira semana do curso “Certificate in LEADER 

Programme Management” que decorreram em Arouca, com organização do GAL ADRIMAG e na Polónia, 

respetivamente. Em Junho, o Monte organizou uma sessão de disseminação do projeto em Évora, 

destinada a entidades, investigadores, estudantes universitários, que se relacionem ou venham a relacionar 

com a abordagem do programa LEADER e os seus princípios. Por fim, realizou-se na Eslovénia a última 

reunião da parceria, que contou com a participação do Monte. O projeto teve o seu términus em Setembro 

de 2018. 
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2.1.1. GUINÉ-BISSAU 

 

Gestão Sustentável dos Recursos Florestais no Parque Natural dos Tarrafes de Cacheu (PNTC) - 

FIRKIDJA 

 

O Projeto GSRF-PNTC terminou em julho de 2017, tendo em março de 2018 sido selecionado pela 

Delegação da União Europeia da Guiné Bissau (DUE-GB) para ser alvo de uma auditoria externa. 

 

 

Kau di Catchu ku Kau di Pecadur FASE II – Projeto para a criação de um Parque Urbano de 

Natureza e de Lazer 

 

O projeto Kau di Catchu ku Kau di Pecadur (KCKP) terminou a sua execução em Fevereiro de 2018, que 

correspondeu à sua 3ª Fase. Esta permitiu a finalização de várias atividades e processos iniciados nas fases 

1 e 2 do KCKP necessários para a consecução dos resultados esperados neste novo projeto: o reforço da 

visibilidade da UE através de iniciativas de comunicação, capacitação, sensibilização e divulgação sobre a 

importância de preservação das zonas húmidas. 

O projeto teve como principal objetivo reforçar a visibilidade da UE e a valorização das zonas húmidas na 

Guiné-Bissau através da realização de ações de capacitação e sensibilização, produtos de comunicação e 

publicações. 

Lembramos que o elemento físico central da intervenção “ Kau di Cachu ku Kau di Pecador- Criação de um 

Parque de Natureza e Lazer (PNL) na cidade de Bissau” é uma lagoa, situada na baixa da cidade de Bissau, 

que se encontrava em elevado estado de degradação assim como o seu espaço envolvente. O projeto KCKP 

recuperou esta lagoa, alargou a sua superfície original e requalificou ainda toda a envolvente, num total de 

2,5 ha de área intervencionada. 

Através deste projeto nasceu um novo espaço na cidade de Bissau, um Parque de Natureza e de Lazer (PNL), 

o primeiro deste teor, recuperando e valorizando uma zona húmida, no centro da cidade que, para além 

da importância ecológica, irá permitir ações de sensibilização, educação e conhecimento do ecossistema 

mais emblemático e ocorrente na Guiné-Bissau: as zonas húmidas. 

2.1. COOPERAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O DESENVOVIMENTO  
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O PNL disponibiliza equipamentos únicos na cidade de Bissau, mas também no país, nomeadamente toda 

uma infraestrutura para apoio a ações de sensibilização e educação ambiental, que contempla um conjunto 

de equipamentos específicos, para que as mesmas possam ser efetuadas in loco. 

Por diversos motivos e apesar dos objetivos previsto pelo projeto terem sido atingidos, há ainda um longo 

caminho a percorrer que passa fundamentalmente por um apoio continuado à CMB ao espaço criado no 

sentido de apoiar a entidade na sua ação para a manutenção e gestão deste novo espaço património urbano 

de grande valor social e ambiental, uma vez que de forma isolada, como se verificou durante toda a 

execução do projeto, a CMB não tem condições para a sua gestão. 

 

 

2.1.2. CABO VERDE 

 

Em 2018 o Monte continuou com a execução do projeto para a ilha de São Vicente, o projeto Soncent, nós 

terra ktxuva”  – Empreender em Meio Rural ", com o apoio do Camões I.P.. 

 

A execução do projeto sofreu algumas dificuldades que impossibilitaram a concretização na íntegra das 

atividades da fase 1, tal como previsto. Não tendo a equipa do projeto optado pelo prolongamento desta 

fase para o seu cumprimento, considerou-se que seriam as mesmas concluídas no decorrer da Fase 2 

podendo nesse momento ocorrer um prolongamento do projeto. Foram vários os constrangimentos 

sentidos, tendo existido da parte do parceiro local um esforço em realizar as diferentes ações prevista e em 

simultâneo implementar todas as iniciativas inerentes ao encerramento do POSER – Programa De 

Promoção de Oportunidades Socioeconómicas Rurais, iniciativa que implementa com um conjunto de 

parceiros locais. Neste período existiu uma missão de acompanhamento da equipa da Monte ao projeto, 

em Fevereiro de 2018 e em março o projeto beneficiou também de uma visita de acompanhamento por 

parte do financiador, Camões, IP. Ainda neste mês existiu novamente o acompanhamento da equipa do 

Monte ao projeto para o arranque da formação de Animadores locais. 

 

A Monte participou também dentre 5 a 7 de fevereiro, na Reunião de Alto Nível da CPLP sobre Agricultura 

Familiar (RANAF), que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Neste evento participaram 

atores relevantes na promoção da Agricultura Familiar no contexto de cada Estado-Membro da CPLP 

existindo um clima de partilha e discussão sobre políticas e programas intersectoriais e o acesso a mercados 

inclusivos. Incluiu também um Seminário sobre Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável na 

CPLP, dia 6, estruturado em quatro painéis – Cooperação Territorial para o Fortalecimento da Agricultura 
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Familiar na CPLP; Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável; Quadros Legais e Institucionais para 

Reconhecimento dos Agricultores Familiares; e Políticas Públicas e Cooperação para a Produção Sustentável 

e Acesso a Serviços e Mercados. Nesta Reunião foi também realizada a Cerimónia de Assinatura da Carta 

de Lisboa pela Agricultura Familiar que vai juntou representantes dos Estados-membros da CPLP, dos 

Mecanismo de Facilitação da Participação no CONSAN, da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). 

 

2.1.3. PORTUGAL  

 

a) Education for Glocal Issues - Bibliotecas Globais 

 

O projeto Education for GloCal Issues – Bibliotecas Globais insere-se no âmbito da Educação para o 

Desenvolvimento (ED), com intervenção nos domínios da educação formal e não formal, respondendo 

diretamente ao objetivo especifico 2 da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED), 

que visa a promoção e consolidação da ED no sector da educação formal em todos os níveis de educação, 

ensino e formação, contemplando a participação das comunidades educativas, e do objetivo especifico 3 

da ENED, que visa a promoção e o reforço da ED na educação não formal, contemplando a participação de 

grupos diversos da sociedade portuguesa. O projeto teve início a 1 de Junho de 2016, correspondendo o 

presente relatório à sua 2ª Fase, que decorreu entre Junho de 2017 e Maio de 2018. Em jeito de conclusão, 

o projeto Education for GloCal Issues, cumpriu os resultados, tendo ultrapassado os mesmos em duas áreas 

fundamentais da sua ação; nas Oficinas Temáticas sobre ODS destinadas aos jovens e as ações de 

capacitação para professores. O objetivo especifico proposto atingir pelo projeto foi concretizado quer pelo 

nº de alunos e professores abrangidos pelas diversas ações que pelo contributo que as mesmas deixaram 

em termos de reforço dos seus conhecimentos e sua compreensão a respeito dos ODS e da importância da 

ação de cada um para atingir as metas propostas. O projeto foi também um contributo positivo para atingir 

o objetivo global identificado pela ação desenvolvida de modo particular junto da comunidade escolar e 

pelos produtos criados e disponibilizados a estes públicos e aos parceiros diretamente envolvidos no 

projeto, o Portfólio ED e ED Magazine. Também ao nível das organizações presentes e participantes no 

projeto considera-se que a experiência foi enriquecedora e permitiu reforçar competências e 

conhecimentos na área da Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global, sendo um contributo 

efetivo para melhorar a ação de cada uma. 

 



Relatório de Atividades e Contas 2018  
  

 

     

24 
 

O interesse e a perspetiva de possibilidade em dar continuidade a intervenções como esta por parte da 

comunidade escolar é um resultado muito significativo e que permite continuar o trabalho iniciado, 

contribuindo deste modo para sustentar os resultados agora alcançados e continuar a apoiar a inclusão no 

programa e agenda das Bibliotecas das Escolas, dos ODS e das temáticas e prioridades de intervenção 

incluídas na Agenda 2030. 
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3. ORGANIZAÇÃO INTERNA  
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3.1.1. GESTÃO PELA QUALIDADE  

 
A organização continuou a desempenhar as suas atividades de acordo com procedimentos de gestão pela 

qualidade, recorrendo aos instrumentos de gestão já criados pela organização. 

   

3.1.2. PLANO ESTRATÉGICO  

 
O “Plano Estratégico do Monte 2014-2017” encontra-se em fase de atualização para o novo período de 

2019-2021  

 

3.1.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
A ação do Monte continua a integrar princípios e práticas em termos de responsabilidade social, nas 

diferentes áreas de intervenção.  

 

 

  

3.1. ORGANIZAÇÃO INTERNA 
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3.1.4. CANDIDATURAS REALIZADAS 

 

País PROJETO FINANCIADOR 

P
o

rt
u

ga
l 

 
8.3 - Ações de Sensibilização e Formação 

 
PDR2020 
 

10.3.1 – Cooperação Interterritorial e 
Transnacional dos GAL – “Empreendedorismo e 
Inovação em meio Rural” 

 
PDR 2020 

10.3.1 – Cooperação Interterritorial e 
Transnacional dos GAL – “Fortalecimento da 
Agricultura Familiar” 

 
PDR 2020 

10.3.1 – Cooperação Interterritorial e 
Transnacional dos GAL – “Produtos & 
Territórios” 

 
PDR 2020 

10.3.1 – Cooperação Interterritorial e 
Transnacional dos GAL – “Terras da Lusofonia” 

 
PDR 2020 

10.3.1 – Cooperação Interterritorial e 
Transnacional dos GAL – “Turismo Náutico” 

 
PDR 2020 

10.3.1 – Cooperação Interterritorial e 
Transnacional dos GAL – “Queijos de Portugal” 

 
PDR 2020 

20.2.3 - Assistência técnica RRN - Área 3 – 
“Circuitos Curtos Agroalimentares” 

 
PDR 2020 

Programa cidadãos activos  – “MOR – Uma 
moeda local para Montemor-o-novo” 

 
EEA GRANTS 

G
u

in
é

 
B

is
sa

u
  

“Abordagem integrada às pescas e à gestão do 
ambiente em baixa Casamância e Guiné-Bissau 
(aigpe)” 
 

 
União Europeia 
 

C
ab

o
  

V
e

rd
e “Txuba ta txobi na Sanvicenti – Empreender em 

meio rural – Fase 2 
Camões IP 
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DADOS DOS RECURSOS HUMANOS DO MONTE  
 
Em 2018, verificou-se no decorrer do ano, a saída de 1 elemento da equipa técnica do Monte e a entrada 

de 2 novos elementos em função do começo de novos projetos, passando o Monte a contabilizar 10 

elementos, sendo que 7 estão sob o regime de contrato sem termo e 3 com regime de contrato a termo. 

Destes, 2 são do género masculino e os restantes do género feminino.  

Para além desta estrutura de trabalho, integram o Conselho de Administração do Monte 5 elementos, os 

quais se encontram em regime de voluntariado. 

Para a presente análise gráfica, consideram-se os dados referentes ao corpo técnico da entidade com 

contrato de trabalho no final do ano. 

 
 

 
 
 
No que respeita às idades da equipa técnica do Monte, verifica-se que a faixa etária dos recursos humanos 

se divide entre os intervalos de idades 30-40 anos (3), sendo 1 do género masculino e 2 do género feminino, 

os 41-50 anos (4) sendo 2 do género feminino e 1 do género masculino e 3 elementos na faixa etária +50 

todos do género feminino.  

8

2
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Em 2018, a maioria dos funcionários do Monte, possuía grau académico superior, de entre os quais 2 

possuem o nível de mestrado. Existem ainda 3 técnicos que possuem o grau de Pós-Graduação, sendo as 

restantes qualificações dividas pelos graus de Licenciatura e nível secundário. 

  
 

Relativamente ao número de faltas da equipa de trabalho em Portugal, num total de 61 no ano de 2018, o 

maior número incidiu no motivo “Doença”, seguido de “Apoio à Família”. 

 
  

2

3 3

1 1

0
0

1

2

3

30-40 41-50 51 - 60
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Total de horas de formação frequentadas pela equipa Monte 
 
 
No total, a equipa do Monte, no ano de 2018, participou em 98 horas de formação no total o que 

correspondeu a um volume total de 168 horas. 

         
Horário de Trabalho 
O horário de trabalho da equipa interna do Monte realiza-se das 09.00h às 12.30h e das 14.00h às 17.30h, 

num total de 7 horas diárias. 

 

Reuniões Internas  
Em 2018 realizaram-se as seguintes reuniões:  

1 Reunião de Conselho Fiscal; 

4 Reuniões de Assembleia Geral; 

11 Reuniões do Conselho de Administração; 

12 Reuniões da Equipa Técnica. 

 
Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 

 
Alguns indicadores de análise em 2016 comparativamente com os dados registados em 2015. 
 

 2018 2017 

N.º de acidentes de trabalho ocorridos 0 0 

Nº de visitas da empresa de higiene e 
segurança 

1 1 

Reparos técnicos em termos de higiene e 
segurança 

Recarga de extintores Recarga de extintores 

Custos com a prevenção de acidentes 
(Seguro) 

1.651,64€/ Ano 2.111,02€/ Ano 

Visita Médica 0 8 

Custo com a empresa de SHST 42,88€/mês 42,88€/mês 
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Demonstrações Financeiras  

           Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 
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BALANÇO INDIVIDUAL EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

2018 2017 
ACTIVO       

  Activo não corrente         

Ativos fixos tangíveis         424.969,95 451.102,25 

Propriedades de investimento       48.374,69 49.276,08 

Trespasse (goodwill)         0,00 0,00 

Ativos intangíveis          0,00 0,00 

Ativos biológicos         0,00 0,00 

Participações financeiras - Método equiv. Patrimonial   0,00 0,00 

Participações financeiras - Outros métodos     7.991,59 7.991,59 

Acionistas / Sócios         0,00 0,00 

Outros ativos financeiros       0,00 1.394,53 

Ativos por impostos diferidos       0,00 0,00 

Ativos não correntes detidos para venda     0,00 0,00 

            481.336,23 508.369,20 

  Activo corrente           

Inventários           0,00 0,00 

Ativos biológicos         0,00 0,00 

Clientes           1.256,58 1.159,90 

Adiantamentos a fornecedores       44,66 92,30 

Estado e outros entes públicos       1.333,07 1.040,66 

Acionistas / Sócios         0,00 0,00 

Outras contas a receber         459.902,56 747.610,65 

Diferimentos         55.604,28 19.322,19 

Ativos financeiros detidos para negociação     0,00 0,00 

Outros ativos financeiros       0,00 0,00 

Caixa e Depósitos bancários       144.688,06 106.564,37 

            662.829,21 875.790,07 

  Total do Activo       1.144.165,44 1.384.159,99 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       

  Capital próprio           

Capital realizado         0,00 0,00 

Ações (quotas) próprias       0,00 0,00 

Prestações suplementares e outros instrumentos CP   0,00 0,00 

Prémios de emissão         0,00 0,00 

Reservas Legais         0,00 0,00 

Outras reservas         0,00 0,00 

Excedentes de revalorização       0,00 0,00 

Ajustamentos em ativos financeiros       0,00 0,00 

Outras variações no capital próprio       108.848,19 134.552,97 

Resultados transitados         60.687,73 63.095,85 

Resultado líquido do período       -35.369,07 -4.113,02 

Interesses minoritários         0,00 0,00 

  Total do Capital próprio     134.166,85 193.535,80 

  Passivo             

  Passivo não corrente         

Provisões           0,00 0,00 

Financiamentos obtidos         100.000,00 0,00 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego     0,00 0,00 

Passivos por impostos diferidos       0,00 0,00 

Responsabilidades em garantias bancárias         225.000,00 100.000,00 

  Passivo corrente           

Fornecedores         14.971,04 16.274,16 

Adiantamentos de clientes       0,00 0,00 

Estado e outros entes públicos       12.717.44 10.400,86 

Acionistas / Sócios         0,00 0,00 

Financiamentos obtidos         100.080,00 85.890,95 

Outras contas a pagar         248.196,38 571.260,50 

Passivos financeiros detidos para negociação     0,00 0,00 
Outros passivos financeiros       0,00 0,00 

Diferimentos         309.033,73 406.797,72 

  Total do Passivo       1.009.998,59 1.190.624,19 

Total do Total d  Capital próprio e do Passivo   1.144.165,44 1.384.159,99 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2018       EURO 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODO 

2018 2017 

Vendas e serviços prestados       7.831,29 39.900,00 

Subsídios à exploração         337.767,66 501.316,93 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas   0,00 -963,46 
Variação nos inventários da 
produção          0,00 0,00 

Trabalhos para a própria entidade       0,00 0,00 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   0,00 0,00 

Fornecimentos e serviços externos       -92.605,20 -206.721,33 

Gastos com o Pessoal         -278.726,99 -330.710,04 

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)     0,00 0,00 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   0,00 0,00 

Provisões (aumentos/reduções)       0,00 0,00 

Imparidade de ativos não depreciáveis/amortizáveis   0,00 0,00 

Aumentos/reduções de justo valor       0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos       27.889,84 49.559,65 

Outros gastos e perdas         -8.153,79 -2.675,39 

                

Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos   -5.997,196 49.706,36 

                

Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -27.033,69 -52.154,27 

Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)   0,00 0,00 

                

Result. Operacional (antes gastos financiamento e impostos)   -33.030,88 -2.447,91 

                

Juros e rendimentos similares obtidos       304,17 669,36 

Juros e gastos similares suportados       -1.273,57 -403,22 

                

  Resultado antes dos Impostos     -34.000,28 -2.181,77 

                

Imposto sobre o rendimento do período       -1.368,79 -1.931,25 

                

  Resultado líquido do período     -35.369,07 -4.113,02 

                

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em 
milhares de euros 
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1. Nota introdutória 

O presente Relatório das Contas do Monte tem como objetivo especificar pormenorizadamente a origem 

dos valores evidenciados nas diversas Demonstrações Financeiras durante o exercício de 2018.  

Pela sua especificidade jurídica, de ACE (Agrupamento Complementar de Empresas), esta entidade é 

constituída por 5 associadas, às quais é imputado, em partes iguais, o resultado apurado para efeitos de 

pagamento de impostos.  

Neste exercício de 2018 o Resultado apurado antes de impostos foi negativo, no valor de 1.368,79€.  

No entanto a própria Entidade está sujeita ao pagamento de IRC a título de Tributações Autónomas 

(resultante das despesas com viaturas de passageiros e mistas, e despesas de representação), as quais, para 

o ano de 2018, totalizaram o valor de 2.382,10€.  

 Após a contabilização da estimativa de IRC o Resultado Líquido apurado foi negativo no valor de 

35.369,07€.  

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

a) Referencial Contabilístico 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema Normalização 

Contabilística (SNC), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). 

b) Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras anexas (Balanço e Demonstração de Resultados por naturezas) foram 

preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da 

Empresa, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

 

3. Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas adotadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que 

abaixo se descrevem: 

3.1. Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das 

perdas por imparidade acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes 

em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 
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As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

 
 

 
As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gastos no período em que 

ocorrem.  

 

3.2. Propriedades de investimento 

As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para 

auferir rendimento e/ou valorização do capital. Refira-se que estes bens não são utilizados na produção ou 

fornecimento de bens e serviços nem para fins administrativos ou para venda no decurso da atividade 

corrente dos negócios. 

 

3.3. Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por 

imparidade acumuladas. Estes ativos são desreconhecidos logo após a sua total amortização, motivo por 

que as contas desta rubrica se encontram saldadas. 

 

3.4. Investimentos financeiros 

Os investimentos financeiros são registados pelo método da equivalência patrimonial.  

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas pelo seu 

custo de aquisição. 

 

3.5. Caixa e equivalentes de caixa 

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo e de alta 

liquidez, com maturidades até três meses.  

 

 

 

 

 Anos de vida 

útil 

   Edifícios e outras construções 5 - 20 

   Equipamento básico 4 - 8 

   Equipamento de transporte 3 - 7 

   Ferramentas e utensílios 3 - 7 

   Equipamento administrativo 2 - 10

   Outros activos fixos tangíveis 1 - 4 
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3.6. Capital Próprio 

Esta rubrica é influenciada pelos subsídios ao investimento dos diversos projetos, reconhecidos, por força 

do SNC, na conta de “Outras Variações do Capital Próprio”, pelos Resultados Transitados dos Exercícios 

económicos anteriores e pelo Resultado Liquido do ano em apreciação.  

 

3.7. Subsídios à Exploração 

Estes subsídios destinam-se à cobertura de gastos incorridos e registados com o desenvolvimento das 

ações, são reconhecidos em rendimentos à medida que incorrem os gastos, independentemente do 

momento de recebimento desses mesmos Subsídios e de acordo com a taxa de comparticipação dessas 

ações. 

 

 

4. Análise por Rúbricas do Balanço 
 
4.1 Ativo não Corrente 
 

4.1.1 Ativos fixos tangíveis 

 
O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2018 foi o 
seguinte: 
 
 

  
Saldo em 

 01-01-2018 
Aquisições / 
Aumentos 

Saldo em 
 31-12-2018 

Designação:       

    

Edifícios e Outras construções 478.083,20 € 0,00 € 478.083,20 € 

Equipamento Básico 322.077,98 € 0,00 € 322.077,98 € 

Equipamento de transporte 237.805,65 € 0,00 € 237.805,65 € 

Equipamento Administrativo 57.797,77 € 0,00 € 57.797,77 € 

Outros Ativos fixos tangíveis 6.572,60 € 0,00 € 6.572,60 € 

    

Depreciações acumuladas:       

Edifícios e Outras construções 16.091,35 € 6.580,92 € 22.672,27 € 

Equipamento Básico 308.573,50 € 2.568,66 € 311.142,16 € 

Equipamento de transporte 203.577,30 € 16.065,35 € 219642,65 € 

Equipamento Administrativo 56.327,24 € 917,37 € 57.244,61 € 

Outros Ativos fixos tangíveis 6.572,60 € 0,00 € 6.572,60 € 
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O valor constante da rubrica “Edifícios e Outras Construções” inclui uma verba no valor de 342.670,64€ que 

respeita a obras de construção de uma sede do Parque Natural dos Tarrafes de Cacheu e do Parque de 

Natureza e Lazer no âmbito de projetos de cooperação que decorreram na Guiné-Bissau. 

 Esta verba encontra-se contabilizada na rubrica “Edifícios e Outras Construções - Obras em Curso”.  

Perspetiva-se que estas construções sejam retiradas do Balanço, atendendo a que as mesmas, apesar de 

terem sido executadas e custeadas pelo Monte e pelo Programa, não são pertença deste e os respetivos 

Programas já se encontrarem encerrados. 

 

4.1.2 Propriedades de Investimento: 

 

Designação  
Saldo em 

01-01-2018 
Aquisições 

Saldo em  
31-12-2018 

Terreno Edifício Portugal Rural  15.023,24 € - 15.023,24 € 

Edifício Portugal Rural  45.069,72 € - 45.069,72 € 

        

Depreciações acumuladas:       

Edifício Portugal Rural 10.816,88 € 901,39 € 11.718,27 € 

 
Esta rubrica diz respeito ao Edifício da ProRegiões, onde funciona a loja do Portugal Rural e foi adquirido 

em parceria com outras 8 entidades as quais repartem entre si 1/9 das receitas e despesas. O terreno não 

tem depreciações. 

 

4.1.3 Ativos Intangíveis 

Não se verificaram aquisições nesta rubrica no ano em apreciação.  

A rubrica encontra-se saldada uma vez que, de acordo com as orientações do SNC, os valores do ativo foram 

desreconhecidos por estarem totalmente amortizados. 

 

4.1.4 Investimentos Financeiros 

Os Investimentos Financeiras contabilizados correspondem a participações no capital da ProRegiões – 

Promoções das Regiões, Lda. (€ 4.000,00), ADRAL – Agência para o Desenvolvimento Regional do Alentejo, 

S.A. (3.491,59) e do Crédito Agrícola (€ 500,00); 
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4.2 Ativo Corrente 

4.2.1 Clientes  

O saldo da conta corrente de Clientes refere-se a faturas de serviços emitidas e a cobrar em 2019, no valor 

de 145,51€.  

A conta de Clientes de Cobrança Duvidosa continua com um saldo de 1.111,07€; 

 

4.2.2 Outras Contas a Receber 

Esta rubrica demonstra os valores dos orçamentos dos diversos projetos em curso por contrapartida da 

conta “Diferimentos” do Passivo Corrente e os valores relativos à execução dos mesmos, permitindo assim 

o controle permanente da sua execução. 

O saldo devedor apresenta um decréscimo relativamente a 2018 no valor de 287.708,09€ e deve-se ao 

facto de vários projetos terem sido cessado, nomeadamente os projetos de cooperação, motivando assim 

uma redução do valor desta rubrica. 

 
4.2.3 Caixa e Depósitos Bancários 
 
 Em 31 de Dezembro de 2018 os saldos desta rubrica apresentavam-se como se segue: 
   

Disponibilidades  Saldos 31-12-2016 

Caixa        3.188,15 € 

Depósitos á ordem 41.499,91 € 

Depósitos a prazo 100.000,00 € 

 
4.3 Capital Próprio 

4.3.1 Outras Variações no Capital Próprio 

Como já explicado no item 3.6 esta rubrica comporta os subsídios ao investimento que anualmente são 

reconhecidos como ganhos (conta 7883) pelos valores das suas amortizações. 

No ano de 2018 esta rubrica sofreu um decréscimo de 25.704,78€ devido aos reconhecimentos desses 

subsídios como ganhos.  

 

4.4 Passivo Não Corrente 

Nesta rubrica a entidade tem como responsabilidades garantias bancárias prestadas a favor do IFAP no 

valor de € 225.000,00, a fim de avalizar o adiantamento do mesmo valor, no âmbito do Programa DLBC, 

além de um empréstimo a médio/longo prazo no valor de 100.000,00€ 
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4.5 Passivo Corrente 

4.5.1 Fornecedores 

O saldo desta rubrica, no valor de 14.971,04€ refere-se a faturas emitidas pelos fornecedores no ano de 

2018 e para pagamento em 2019. 

4.5.2 Estado e Outros Entes Públicos 

Refere-se a valores a pagar em Janeiro de 2019 de retenções de IRS e Segurança Social retidos ao pessoal 

em Dezembro de 2018;  

 

4.5.3 Outras Contas a Pagar 

Esta rubrica evidencia os adiantamentos efetuados pelas entidades gestores aos projetos em execução no 

Monte. No final do exercício de 2018 o saldo desta rubrica era de 248.196,38€. 

 

4.5.3 Diferimentos 

Do mesmo modo que o ativo evidencia um valor significativo referente à contabilização dos orçamentos, 

também assim o Passivo (conta 28-Diferimentos) reflete a contrapartida desses valores: e reflete as verbas 

ainda por executar nos diferentes projetos. 

O saldo desta conta totaliza 309.033,73€, evidenciando um decréscimo do valor comparativamente ao ano 

transato. 

 

5. Análise por Rúbricas da Demonstração Resultados 
 

5.1 Rendimentos  
5.1.1 Vendas e Prestação de serviços 
Foram emitidas faturas de serviços prestados pela Entidade Monte no valor de 7.831.29€; 
 
5.1.2  Subsídios à exploração 
Aqui estão refletidas as verbas relativas aos custos de funcionamento associados à execução dos projetos, 
as quais, neste exercício, totalizam 337.767,66€ 
No quadro a seguir apresentam-se as fontes de financiamento e subsídios à exploração por projeto: 

Projetos Programa Financiador  
Componente de 
financiamento 

Subsídios á 
exploração 

DLBC – Funcionamento 
GAL 

PDR2020 FEADER 217.110,41 € 

ED - Education for 
Glocal Issues 

Instituto Camões Instituto Camões - ED     6.720,46 € 

TELI 2  Erasmus + União Europeia 4.823,58 € 

Qualifica Alentejo                      POISE Fundo Social Europeu 23.677,08 € 

Rede leader 2020 PDR2020 FEADER 4.090,51 € 
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8.3 Ações de 
Sensibilização e 

Formação 
PDR2020  57.359,78 € 

Kau di Catchu Ku Kau di 
Pecadur – Lagoa Fase III 

União Europeia e Instituto 
Camões 

União Europeia e 
Cooperação 

13.730,27 € 
 

Soncent, nós terra 
K’txuva – Cabo Verde 

Instituto Camões Instituto Camões 10.255,57 € 

 

5.1.3 Outros Rendimentos e Ganhos 

De acordo com o explicado no item 4.3.1, são contabilizados nesta rubrica os subsídios ao investimento 

(conta 593), anualmente reconhecidos como ganhos (conta 7883) transferidos numa base sistemática, à 

medida que forem contabilizadas as depreciações/amortizações do investimento a que respeitem. No ano 

de 2018 o valor transferido para a conta 7883 foi de 25.714,79€ e o restante valor desta rubrica referem-

se a rendimentos provenientes de cedência de viaturas e outros rendimentos no valor de 2.175,05€; 

 

5.1.4 Juros e Rendimentos similares obtidos 

O saldo desta rubrica, no valor de 304,17€ diz respeito a juros obtidos com Depósitos a Prazo e outras 

Aplicações Financeiras 

 

5.2 Gastos 

5.2.1 Fornecimentos e Serviços Externos 

Esta conta apresenta um saldo de 92.605,20€ que em comparação com o ano anterior se traduz num 

decréscimo de 55,17%.Esta situação está refletida no quadro seguinte, evidenciando as diferenças por 

rubricas: 

Rubricas FSE 
Saldo em 

31-12-2018 
Saldo em 

31-12-2017 
Peso rubrica no 
total FSE 2018 

Trabalhos especializados 4.581,90 € 106.604,44 € 4,95% 

Honorários 21.173,93 € 17.632,28 € 22,86% 

Deslocações e estadas 13.246,58 € 10.205,22 € 14,30% 

Rendas e alugueres 6.452,81 € 7.180,55 € 6,97% 

Material de escritório 408.85 € 893,62 € 0, 44% 

Comunicações 5.356,35 € 7.268,66 € 5,78% 

Outros Serviços 18.327,31 € 5.794,80 € 19,79% 

Seguros 1.424,77 € 1.669,60 € 1,54% 

Conservação e reparação 425,58 € 1.858,17 € 0,46% 

Despesas de representação 3.554,76 € 3.554,76 € 3,84% 

Combustíveis 1.305,70 € 4.761,86 € 1,41% 

Publicidade e propaganda 701,26 € 3.080,52 € 0,76% 

Limpeza, Higiene e conforto 3.103,32 € 3.035,08 € 3,35% 

Eletricidade 4.575,16 € 3.391,46 € 4,94% 

Vigilância e segurança 0,00 € 139,18 € 0,00% 

Artigos para oferta 0,00 € 127,90 € 0,00% 



Relatório de Atividades e Contas 2018  
  

 

     

42 
 

Contencioso e notariado           229,40 €           215,00 € 0,25% 

Água 296,20 € 272,72 € 0,32% 

Ferramentas e utensílios 319,61 € 1.104,07 € 0,35% 

Outros Materiais 3.021,69 € 23.516,24 € 3,26% 

Serviços Bancários 3.842,37 € 4.286,31 € 4,15% 

Transportes de mercadorias 257,65 € 128,89 € 0,28% 

    
Total  92.605,20 € 206.576,72 €   

 
De salientar o facto dos Fornecimentos e Serviços Externos terem sofrido uma redução de cerca de 114 mil 
euros. Esta redução deveu-se essencialmente ao término de diversos projetos, principalmente os projetos 
de cooperação com a Guiné-Bissau. 
Como é notório, tem havido um esforço por parte da Direção Técnica e da Administração do Monte em 
controlar/reduzir cada vez mais as despesas correntes, dentro das limitações possíveis.  
 
5.2.2 Gastos com Pessoal 
No ano de 2018 os gastos com o pessoal diminuíram cerca de 52 mil euros, comparativamente ao ano de 
2017, motivados pelo término de contratos de trabalho de alguns recursos humanos, quer na área da 
cooperação para o desenvolvimento, quer nas outras áreas de atuação do Monte. 
 
5.2.3 Gastos de Depreciações e Amortizações  
As Depreciações foram efetuadas de acordo com o Decreto Regulamentar nº 25/2009 de 14 de Setembro, 
pelo método das quotas constantes, no valor de 27.033,69€; 
 
5.2.4 Outros Gastos e Perdas   
Nesta rubrica estão contabilizados os gastos ocorridos com a conta 681 – Impostos (IMI, IUC e Taxas) –
546,50€; e a conta 688 - Outros Gastos (Quotizações, participação em colóquios/feiras-despesas 
comparticipadas) no valor de 2.632,92€ e um valor de 4.974,37€ que se refere a reposição de valores não 
aceites em projetos de cooperação.  
 
5.2.5 Imposto sobre o rendimento 
Esta rubrica evidencia o valor a pagar de imposto sobre o rendimento apurado no exercício de 2018 e tal 
como explicado na Nota Introdutória, refere-se a Tributações Autónomas motivadas pela aplicação da taxa 
legalmente estabelecida de 10% sobre as despesas de viaturas de passageiros e mistas e despesas de 
representação. No exercício em apreciação estas Tributações Autónomas são penalizadas em mais 10% 
atendendo a que a Entidade apurou resultados negativos, totalizando assim o valor de 1.368,79€.  
Este valor deverá ser pago até 31 de maio de 2019. 
 
 
6. Informações adicionais 
 
Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da 
Entidade perante o Estado (Finanças e Segurança Social) se encontra regularizada, dentro dos prazos 
legalmente estipulados. 
 
Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos 
suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 
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Por último o Conselho de Administração do Monte propõe que o Resultado Líquido obtido no exercício seja 
aplicado em Resultados Transitados para posterior cobertura. 
De acordo com as orientações para os Agrupamentos Complementares de Empresas, o lucro tributável 
apurado pelo Monte vai ser comunicado às 5 ADL’s suas associadas a fim de estas imputarem 1/5 do mesmo 
à sua matéria coletável. 


