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SIM – SISteMa de 
MIcrocrédIto para o 
auto-eMprego e a 
crIação de eMpreSaS

O SIM – Sistema de Microcrédito para o Auto-emprego e a Criação 
de Empresas é uma solução de financiamento dirigida a empreen-
dedores de pequenas iniciativas empresariais que foi concebida e 
experimentada no âmbito da Iniciativa GLOCAL em parceria com 
as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo. O objectivo central deste sis-
tema de microcrédito é a criação de uma linha de crédito para finan-
ciamento de start-up’s e formalização de pequenos negócios.

Em Junho de 2008, o Monte assinou protocolos, com a Direcção da 
CCAM de Évora e com a Direcção da CCAM de Borba, que dispo-
nibilizam um montante total de 550.000 euros. Com a fusão entre 
a Caixa de Credito Agrícola Mútuo de Évora e a sua congénere do 
Alto Guadiana, resultou a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alen-
tejo Central, CRL.. Com esta alteração, o Território de Intervenção 
do Monte foi substancialmente alargado, passando a parceria a asse-
gurar o MICROCRÈDITO nos concelhos de 

AlAndroAl, ArrAiolos, BorBA, ÉvorA, redondo, 

reguengos de MonsArAz e vilA viçosA, 

Portel e Mourão.

Nestes primeiros 6 meses de implementação de Microcrédito, três 
empreendedoras viram os seus projectos aprovados no âmbito desta 
parceria, um snack bar, um restaurante e melhoria das infra-estrutu-
ras do centro hípico, que envolve um investimento total de 115.431 
euros. Os três projectos já se encontram em pleno funcionamento.  

Melhoria das Infra-estruturas para a prática de hipoterapia 
[Silveiras]
Promotora: Carla Borges

criação  do Snack Bar divas, Lda [Évora]
Promotoras: Diana Vasileva Krumova e Valentina Mihova Bozhokova (Divas, Lda.)

criação do restaurante extra- Borda [Barragem dos Minutos]
Promotora: Marilda Cardoso

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Montante
€

Divas, Lda. Marilda Silva CarlaBorges

PROJECTOS SIM

Total do Investimento

Montante do Empréstimo



n o t í c i a s  d o  m o n t e

curSo de InIcIação ao IngLêS 
- InScrIçõeS aBertaS

O Monte ACE, em colaboração com o Centro de Explicações, de 
Línguas e Formação (CELF) vai realizar em Arraiolos, pelo 2º ano, o 
Curso de Iniciação à Língua Inglesa. Este curso destina-se a jovens e 
adultos que queiram obter conhecimentos de nível básico de con-
versação e escrita em Inglês.   
As inscrições, bem como outras informações, encontram-se abertas 
e podem ser feitas pelo telefone 266490090 ou através do e-mail: 
paula.santos@monte-ace.pt

VISIta à aSSeMBLeIa da 
repúBLIca e à coMISSão 
para a IguaLdade de género

No dia 13 de Fevereiro fomos a Lisboa visitar a Assembleia da Repú-
blica e assistir a uma sessão no Hemiciclo. 
Fomos recebidos pela Dra. Paula Deus e pelo deputado Bravo Nico. 
Fizemos uma pequena visita guiada pela Assembleia, a qual foi bas-
tante agradável pois foi-nos contada um pouco da história do edi-
fício da Assembleia e de S. Bento. Visitámos a biblioteca e o jardim 
do palácio.

Ainda tivemos tempo para colocar algumas questões aos deputa-
dos que nos receberam. De seguida, fomos assistir a uma sessão no 
Hemiciclo onde foram realizadas várias votações. Foi interessante 
termos uma ideia de como se realizam as sessões.
Foi uma visita bastante positiva, embora muito rápida.

Nessa tarde ainda visitámos a C.I.G, onde fomos recebidos pela 
Dra. Lurdes Ferreira. Falámos sobre o desenvolvimento da comissão 
até aos dias de hoje, alguns problemas mais actuais (a violência no 
namoro e o tráfico de seres humanos). De seguida, visitámos as 
instalações, incluindo a biblioteca, onde se encontram vários livros 
estrangeiros sobre mulheres. Alguns desses livros são centenários. 
Já vão aparecendo livros de autores portugueses. Foi muito interes-
sante ver que existem pessoas que tentam de algum modo ajudar 
pessoas com problemas de vários níveis.
A visita foi rápida mas esclarecedora.

Ass.: As formandas da “Acção de Formação para a Inclusão”, tipolo-
gia 6.1 POPH
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projecto “MIraBaL
MuLhereS SeM Medo”

O Monte, em parceria informal com o Lar de Helena,  está a desenvol-
ver o Projecto “Mirabal - Mulheres Sem Medo”. O objectivo principal 
desta iniciativa é o combate à Violência Doméstica e a Promoção da 
Igualdade de Género. Para tal, pretende desenvolver ao longo de dois 
anos várias acções de sensibilização e informação para a comunidade, 
em geral e para públicos estratégicos, em particular. Tem também a 
funcionar um Gabinete de Atendimento a Mulheres Vitimas de Vio-
lência Doméstica, com apoio psicológico, social e jurídico.

Os destinatários deste projecto são as mulheres vítimas de violência 
doméstica, a comunidade em geral e jovens a partir do 3.º ciclo. 

O projecto vai decorrer durante 26 meses. Termina em Dezembro 
de 2010. 

O projecto foi divulgado numa mesa redonda no dia 12 de Fevereiro 
no Diário do Sul. A Rádio Telefonia do Alentejo transmitiu a apresen-
tação pública que contou com a participação de Eduardo Figueira 
(presidente do Conselho de Administração do Monte - ACE); Jeró-
nimo Loios (Presidente do Município de Arraiolos); Augusta Barbosa 
(Técnica do Lar de Santa Helena) e Ana Beatriz (Jurista)  
Neste link [http://videos.sapo.pt/UZG24YEIkWKg5D8zb2lB] pode 
ver algumas entrevistas após a sessão de apresentação do projecto 
“Mirabal- Mulheres Sem Medo”. 
Têm vindo a ser feitas diversas sessões de divulgações do projecto 
junto de entidades da administração local, entidades públicas e insti-
tuições privadas sem fins lucrativos no concelho de Arraiolos.  
O Agrupamento de Escolas de Arraiolos tem prestado apoio a esta 
iniciativa em particular o Gabinete de Saúde e Bem-Estar da Escola 
Cunha Rivara. 

Foram desenvolvidas acções de sensibilização em Igualdade de Gé-
nero para professores e auxiliares de acção educativa da Escola EB 
2/3 Cunha Rivara de Arraiolos nos dias 4 e 5 de Março respectiva-
mente. 

No dia 11 de Março realizou-se uma acção de sensibilização em 
Violência Doméstica para técnicos de organizações associadas do 
Núcleo Distrital de Évora da Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal. 
Realizaram-se acções de sensibilização de violência no Namoro para 
jovens do 8.º B, Curso de Informática do 12.º CEF e da turma 8.º 
D de Teatro. 

8 de Março é o Dia Internacional da Mulher, o projecto associou-
se uma série de iniciativas locais que decorreram nas freguesias do 
concelho de Arraiolos. 
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o projecto consiste em 8 acções:

1. Gabinete de Atendimento a Mulheres vítimas de violência do-
méstica, com apoio psicológico, social e jurídico. 
Este Gabinete funciona na Rua dos Bombeiros Voluntários n.º 14 em 
Arraiolos (Antiga Oficina da Criança). 
O horário de funcionamento é: 2.ª feira > 16-20h; 3.ª feira > 18-20h 
e 4.ª feira > 9-11h

2. Concepção e manutenção de um Fórum Online para apoio e 
informação a vítimas de violência doméstica.  
Nesta actividade enquadra-se a existência de um Fórum na Internet 
localizado em http://lardesantahelena.com.sapo.pt

3. Acções de Sensibilização para a Igualdade de Género e Prevenção 
da Violência 

4. Desenvolvimento de Seminários Temáticos sobre a Igualdade de 
Género de Violência Doméstica 
 
5. Semana da Prevenção “Violência Off” com Seminário Transnacional

6. Reforço de Competências Técnicas no combate à violência do-
méstica e promoção da Igualdade de Género 

7. Acções de apoio e reforço de competências a Mulheres Vítimas 
de Violência Doméstica 

8. Articular a intervenção e disseminar os resultados em platafor-
mas regionais e supra-regionais

O projecto Mirabal _ Mulheres Sem Medo é apoiado pelo Eixo 7 
- Igualdade de Género do Programa Operacional do Potencial Hu-
mano. 

contactos: 
Monte - ace
Rua Joaquim Basílio Lopes, n.º 1 | Arraiolos
tel. 266490090
fax. 266419276
monte@monte-ace.pt
www.monte-ace.pt

Lar de Santa helena
Rua dos Mercadores n.º 80 A | Évora
tel. 266706223
fax. 266706223
lardesantahelena.tec@sapo.pt
http://lardesantahelena.com.sapo.pt
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proder – prograMa de 
deSenVoLVIMento ruraL

Decorreu em Santarém no passado dia 20 de Março uma reunião 
de trabalho entre o secretariado técnico do ProDeR e os Grupos 
de Acção Local seleccionados para a gestão do referido Programa. A 
reunião teve como principal objectivo a discussão das orientações 
para a construção do Manual de Procedimentos dos GAL e das nor-
mas transversais do ProDeR aplicadas ao subprograma 3. 

O técnico do ProDeR informou que, no que diz respeito aos regu-
lamentos de aplicação das acções, em vez de 5 portarias, uma por 
cada acção, serão publicadas apenas duas, uma para a medida n.º 
3.1-Diversificação da Economia e Criação de Emprego e outra para 
da medida n.º 3.2 - Melhoria da qualidade de vida.

Uma vez que a informação constante do formulário de candidatura 
tem que ser transposta para o sistema, para facilitar a passagem des-
sa informação, foi proposto à Federação Minha Terra a construção 
de um tronco comum do formulário para todos os GAL que possa 
facilmente passar para o sistema, foi ainda proposto a criação de 
um grupo de trabalho para a construção do mesmo e consequente 
criação de modelos de análise. 

Finalmente, está a ser implementada a Rede Rural Nacional que tem 
como principal objectivo reforçar a transferência de boas práticas 
e Know how entre os actores dos territórios rurais e constitui-se 
como um instrumento privilegiado na implementação da política de 
desenvolvimento rural.

proVe

No âmbito do Projecto PROVE - Promover e Vender irá ter lugar 
no próximo dia 30 de Março, em Montemor-o-Novo uma acção de 
formação no programa de gestão dos cabazes - SGPROVE - desti-
nado aos agricultores.
A acção de formação terá lugar nas instalações da Junta de Freguesia 
de Nossa Senhora da Vila, e contará com o apoio da Liga de Pe-
quenos Agricultores de Montemor-o-Novo para o acolhimento dos 
agricultores e bem assim visita a uma unidade de exploração.
Está prevista a participação de técnicos e agricultores da região de 
Montemor, Lousada e de Palmela, num total de mais de 35 partici-
pantes. Espera-se que esta acção sirva venha a proporcionar troca 
de experiências que impulsionem o lançamento do Cabaz do Hor-
telão.

Fundo euroPeu AgrícolA de desenvolviMento rurAl 
A euroPA investe nAs zonAs rurAis



n o t í c i a s  d o  m o n t e

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

Banco de ajudaS técnIcaS

Estes são os equipamentos disponíveis no Banco de Ajudas Técnicas 
do projecto “ParticipAR - Inovação para a Inclusão em Arraiolos”. 
Dirigem-se a pessoas do concelho de Arraiolos com mobilidade 
condicionada e que possuam baixos rendimentos económicos. Lem-
bramos que estamos sempre disponíveis para esclarecer qualquer 
dúvida ou prestar apoio técnico acerca dos mesmos.

contacto:
Monte - Desenvolvimento Alentejo Central, ACE
Rua Joaquim Basílio Lopes, n.º 1 | 7040-066 Arraiolos
tel. +351.266490090
fax. +351.266419276
monte@monte-ace.pt
www.monte-ace.pt

download pdf

EquipamentosdisponiveisBAT2009.pdf

