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Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E.
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1- PRODER - Dinamização das
Zonas Rurais - Abordagem
Leader

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
A Europa investe nas zonas rurais

Em Julho de 2008 o GAL - Monte apresentou uma Estratégia de Desenvolvimento Local ao Sub-Programa 3 - Dinamização das Zonas
Rurais / Abordagem LEADER do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER), para 2008-2013. A Estratégia local tem por horizonte
2013 sendo o território de Intervenção definido pelas freguesias
rurais dos concelhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo (excluindo as freguesias do Escoural de São
Cristóvão), Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila
Viçosa.

A Estratégia apresentada tem por principais objectivos:
Diversificar o tecido económico local, através da incorporação de
novas procuras e de actividades emergentes que concorram para a
criação de emprego;
Promover a recuperação e conservação do território como factor
de identidade e atractividade;
Aumentar a acessibilidade da população do território de intervenção a serviços essenciais à comunidade
Reforçar a governança e parcerias locais, através do aprofundamento das sinergias de intervenção dos diferentes agentes no território,
de modo a obter ganhos nos factores de contexto local.
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A Estratégia ora apresentada envolve um volume de ajuda pública
de cerca de 12.471 mil euros para um investimento na ordem dos
22.157 mil euros que se pretende estimular na Região.
Os objectivos de animação do desenvolvimento rural apresentados
foram seleccionados e aprovados tendo a Estratégia do GAL Monte
sido premiada com o segundo lugar no concurso nacional.
No passado dia 10 de Dezembro teve lugar na Herdade do Regato
em Castelo Branco, a assinatura do Protocolo de Colaboração entre
o Ministério da Agricultura e os GAL para a gestão do Subprograma
3. É através deste protocolo que o GAL MONTE passará a receber
candidaturas, analisar, acompanhar e aprovar projectos de investimento, entre outras mediadas de acompanhamento dos beneficiários do Subprograma 3 do Proder.

No dia 22 de Dezembro, em Borba, teve lugar a sessão de lançamento do Subprograma 3 do PRODER. Nesta sessão que contou mais
de 45 participantes, foram apresentadas detalhadamente as cinco
acções dinamizadas no âmbito do referido Subprograma, objectivos,
elegibilidades e respectivos níveis de apoio. Para este efeito foi preparado um desdobrável que contemplasse as diferentes oportunidades e condições oferecidas por cada uma das referidas acções. As
diversas entidades presentes manifestaram a sua preocupação pelo
atraso na publicação dos instrumentos necessários à dinamização
efectiva do programa, cuja responsabilidade está a cargo da Entidade
Gestora do Proder.
Apesar das dificuldades sentidas, o GAL Monte tem em curso um plano de divulgação da Estratégia para o primeiro trimestre de 2009 que
contempla todos os dez Concelhos do território de intervenção.
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MIRABAL - MULHERES SEM MEDO
O Monte -ACE, em parceria com o Lar de Santa Helena é responsável pela implementação e dinamização do projecto Mirabal - Mulher
Sem Medo, que tem por objectivo a Promoção da Igualdade de
Género, Combate e Prevenção da Violência Doméstica. A implementação do projecto no terreno iniciou-se em Novembro de 2008 e
termina em Dezembro de 2010.
O Público - Alvo do projecto é toda a população, de um modo geral,
e as vitimas de violência doméstica, em particular, da região Alentejo
Central.

As Actividades do projecto são:
Centro de Atendimento a Vitimas de Violência e Maus tratos, com
sede em Arraiolos, em horário laboral e pós-laboral
Acções de Sensibilização para a Igualdade de Género e Prevenção da
Violência para a comunidade em geral e para públicos estratégicos
Seminários Temáticos sobre a Igualdade de Género e Violência
Reforço de competências técnicas na área do combate à Violência
Doméstica e Igualdade de género através do desenvolvimento de
uma parceria transnacional
Acções de Apoio e Reforço de competências a Vitimas de Violência
Articular a intervenção e disseminar os resultados a atingir em plataformas regionais e supra-regionais que trabalham a Violência e a
Igualdade de Género
Concepção e manutenção de um Fórum para apoio e informação a
Vítimas de Violência e Maus tratos.

O Monte é membro da
Direcção da Plataforma
Portuguesa das ONGD
No inicio do ano de 2009, após as eleições realizadas na Plataforma
Portuguesa das ONGD o Monte passa a integrar a Direcção desta
estrutura, juntamente com mais 4 entidades: Instituto Marquês de
Valle Flôr, ADRA - Associação Adventista para o Desenvolvimento,
Recursos e Assistência, Médicos do Mundo Portugal,TESE - Associação para o Desenvolvimento.
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Formandos Cabo Verdianos
no Monte
Entre 2 e 7 de Novembro o Monte recebeu 2 formandos de Santo
Antão - Cabo Verde, com vista a completar o percurso formativo
iniciado em Cabo Verde, em Novembro de 2007. Para esta fase final
o Monte preparou, para os 5 dias de formação, uma proposta formativa à medida das necessidades e preocupações, dos dois jovens
formandos, enquanto operadores de turismo no seu território. Realizaram-se visitas a diferentes rotas turísticas, de referência na região
Alentejo e, de modo complementar e para sistematização de ideias,
foram realizados momento de trabalho em sala, com os formandos
e técnicos do Monte.
Pretende-se que no final os formandos reforcem competências e
conhecimentos ao nível da preparação, implementação no terreno,
comercialização e gestão de uma rota/percurso turístico, com vista
ao desenvolvimento de iniciativas na área do turismo natureza, em
Cabo Verde, na Ilha de Santo Antão.
Esta formação é realizada no contexto da Parceria ACVER, Projecto
PEPRA - Acções de Formação para Promotores de Projectos em
Portugal.

O Monte participa na sessão
pública “Igualdade de Género: uma aposta no futuro
O Monte participou na sessão pública “Igualdade de Género: uma
aposta no futuro, promovida pela Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género, a 22 de Dezembro de 2008. Neste evento, o
Monte, juntamente com as demais entidades promotoras de projectos no contexto da tipologia 7.3 - Apoio Técnico e Financeiro às
ONG, do POPH assinou a Declaração “Compromisso com a Igualdade”, a qual se compromete a implementar no decorrer da sua
intervenção.
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Seminário PROVE:
Empreendedorismo em Meio
Rural
Decorreu no passado dia 4 de Dezembro no Auditório Municipal de
Lousada, o Seminário PROVE: Empreendedorismo em Meio Rural é
o evento que marca o encerramento do projecto PROVE – Promover e Vender.
Para além do balanço de 4 anos do projecto e da apresentação de
resultados, o Seminário pretende perspectivar o futuro através da
apresentação uma ferramenta informática de gestão de encomendas
e do aprofundamento de uma Rede de Cooperação com objectivo
de continuar a disseminação da experiência de comercialização noutros territórios.
O evento contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Lousada, do Director Regional de Agricultura e Pescas do
Norte, do Gabinete de Gestão Equal e de vários representantes das
entidades parceiras do projecto, nas quais se inclui o Monte.
Através do PROVE em REDE que congrega produtores, consumidores e técnicos do projecto é possível assegurar a continuidade do
processo de comercialização de proximidade para além do término
do projecto.
O PROVE foi desenvolvido no âmbito da Iniciativa Comunitária
Equal e teve como entidade interlocutora a ADREPES. O projecto
pretendeu desenvolver e testar um sistema de comercialização de
proximidade, entre pequenos produtores e consumidores, de modo
a contribuir para a resolução dos problemas de escoamento dos
produtos locais e melhorar as relações de proximidade entre quem
produz e quem consome.
O projecto teve início na Península de Setúbal nos concelhos de
Sesimbra e Palmela e foi posteriormente estendido às regiões do
Vale do Sousa e Alentejo Central.
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Órgãos sociais do Monte para 2009

Conselho de Administração

Assembleia-Geral

[Presidente] Eduardo

[Presidente da Mesa] Joaquim Manuel Lopes, desigan-

Álvaro do Carmo Figueira
Presidente da ALIENDE - Associação de Desenvolvimento Local > 100 Associados

do pela Trilho
[Vice-Presidente da Mesa]

[Vice-Presidente] Jorge

Cruz
Presidente da ADIM - Associação de Defesa
Interesses de Monsaraz > 483 Associados

Francisco Zambujinho,

designado pela ADIM
dos

[Secretário] Ângelo

de Sá, designado pela ADMC

[Vogal] Mário

Joaquim Trindade de Deus
Presidente da ADMC – Associação de Desenvolvimento Montes Claros > 42 Associados

Conselho de Cooperação

[ Vogal] Jorge

[Presidente]

Manuel de Oliveira Pinto
Presidente da TRILHO - Associação de Desenvolvimento Rural > 86 Associados

Apolónia Rodrigues, legal representante
da Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo
Ana Isa Coelho, designada pela Associação de Municípios do Distrito de Évora
[Vice-Presidente]

[Vogal] Apolónia

Rodrigues
Presidente da Direcção Associação Rede de Turismo
de Aldeia do Alentejo > 50 Associados

José Russo, como legal representante do
CENDREV – Centro Dramático de Évora

[Secretário]

Conselho Fiscal
[Presidente] Gabriela

Coelho, designada pela ADMC

[Vogal] Vanda Viriato, designada pela Aliende
[Vogal] Jerónimo

Lóios, designado pela Trilho
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