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Alargamento da Base
Social do Monte
No passado dia 13 de Agosto o Monte alargou a sua base social, com a entrada da
Vendas Novas, Porta do Alentejo - Associação de Desenvolvimento Local, para sua
Associada. A integração desta nova associada reforça a representatividade regional do
MONTE, que passa a integrar o Conselho de Administração do Monte, juntando-se
aos demais representantes das associadas do Monte. Na parceria Monte, cada uma das
associações agrupadas detém uma participação social igual entre si, ou seja de 20%
cada. A base social do Monte está na composição das associadas, e é tanto mais rica,
quanto mais diferenciada for a das 5 Associações.Actualmente, as associadas do Monte
representam 763 entidades da região, sendo maioritariamente de natureza privada.

Comissão de Aconselhamento da
Agricultura e do Desenvolvimento
Rural (CAADR)
O Prof. Eduardo Figueira foi designado pelo Ministro da Agricultura para membro
da CAADR, na qualidade de representante da Federação Minha Terra e da ANIMAR
naquela Comissão de Aconselhamento, por proposta conjunta daquelas duas Instituições.
O Prof. Eduardo Figueira é membro fundador do MONTE em representação da ADL
ALIENDE e desempenha no ano de 2010 o cargo de Presidente do MONTE.
Criada pelo Despacho n. 7988/2010 de 27 de Abril, a Comissão de Aconselhamento
da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, pretende favorecer a audição regular dos
principais parceiros económico–sociais do sector, num quadro alargado de participação, assim contribuindo para melhor informar as decisões do Ministro e das entidades
tuteladas em tudo quanto se mostre relevante para as actividades nos domínios agrícola e rural.

notícias do monte
PRODER – Nova Legislação
Foi publicada no Diário da República, 1.ª série – N.º 167 – 27 de
Agosto de 2010, a Portaria n.º 814/2010, de 27 de Agosto, que altera os regulamentos de aplicação das Medidas 3.1 e 3.2
do Subprograma 3 do Programa de Desenvolvimento Rural do
Continente (PRODER), aprovados pelas Portarias n.os 520/2009 e
521/2009, ambas de 14 de Maio.
A publicação destas alterações permitirá a abertura de novos períodos de candidatura, que se espera que ocorram muito brevemente.

Visita de estudo de grupo
da República Checa
No dia 21 de Setembro, uma delegação da República Checa realizou
uma visita de estudo a Évora e Borba com o apoio do Monte - Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E. e do Centro de Investigação
em Sociologia e Antropologia - Augusto da Silva da Universidade de
Évora. O grupo da República Checa foi constituído por responsáveis
políticos e dirigentes da região Checa denominada Ústi. Esta região
checa possui uma área de 5335 Km2, equivalente a 6.8% da República Checa, tem 820000 habitantes, 8% dos habitantes da República
Checa, uma densidade populacional de 153,6 habitantes por km2. A
região de Ústi tem 46 cidades e 354 aldeias.
Os temas desenvolvidos no workshop foram a educação, o desenvolvimento local e projectos transnacionais apoiados por fundos
comunitários. Os resultados do workshop foram positivos porque
permitiram a partilha de experiências, aprofundar conhecimentos
regionais e intercâmbio de contactos entre duas grandes regiões de
dois países da União Europeia.
A primeira parte do workshop decorreu durante a manhã na Universidade de Évora. Apresentaram comunicações: o Grupo da República Checa, a Dr.ª Olívia Matos (Gabinete para a Promoção do
Sucesso Académico da Universidade de Évora) e a Dr.ª Cesaltina
Frade (Responsável por Projectos da Universidade de Évora).
O Workshop continuou durante a tarde em Borba onde foram feitas comunicações do Dr. Ângelo de Sá (Presidente do Município de
Borba) e do Dr. Ricardo Carretas (Monte - Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E). Em Borba, para além das políticas educativas
municipais, os visitantes puderam também ficar a conhecer mais sobre a realidade económica local. No terreno tiveram oportunidade
de visitar uma pedreira e a Adega Cooperativa de Borba.
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Artigos do projecto
MIRABAL publicados na
imprensa regional
O Jornal “Diário do Sul” publicou quatro artigos redigidos no âmbito do projecto MIRABAL - Mulheres Sem Medo. O primeiro artigo consistiu na apresentação geral do projecto, o enquadramento
deste artigo foi a participação do projecto com um expositor na
Feira de São Boaventura. O segundo artigo, tratou o tema da informação como condição básica para a atribuição de poder, dignidade
e estatuto social às mulheres. Já o terceiro artigo, versou sobre os
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, especificamente o terceiro objectivo - Promover a igualdade de oportunidades e capacitar
as mulheres. Finalmente, o quarto e último artigo publicado até ao
momento, aprofundou o tema da Violência Doméstica e a Saúde.
É possível consultar na Internet os artigos mencionados através da
visita ao blogue do projecto em http://mirabalmsm.wordpress.com/
noticias/
Ainda no âmbito deste projecto “MIRABAL - Mulheres Sem Medo”
vai iniciar brevemente várias acções de sensibilização de “Igualdade
de Género” realizadas em parceria com o Centro Novas Oportunidades - Arraiolos XXI. Vai desenvolver-se um Ciclo de Cinema dirigido a jovens denominado “Arraiolos + Igual” a propósito de temas
como a Igualdade de Género, Saúde, Família e Trabalho.
Até final deste ano vai realizar-se um Seminário sobre os Objectivos
de Desenvolvimento do Milénio e o Objectivo 3 - Promover a igualdade de oportunidades e capacitar as mulheres. Neste Seminário
vai ser assinada a Declaração 3456: Dizer sim ao desenvolvimento
e à Cidadania Global. Finalmente vai estar patente ao público uma
Exposição sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.
O projecto MIRABAL tem enquadramento na tipologia 7.3 - Apoio
Técnico e Financeiro às ONG, Eixo 7 - Igualdade de Género do
Programa Operacional do Potencial Humano.

notícias do monte
Projecto PROVE, desenvolvido no âmbito da Medida 3.4
do Proder – Cooperação
interterritorial
Como entidade parceira do Projecto PROVE, desenvolvido no âmbito da Medida 3.4 do Proder – Cooperação interterritorial, duas
técnicas do Monte, Rosa Sampaio e Ana Varela, ACE acompanharam
a visita que decorreu na exploração da Fazenda das Palrreiras, propriedade de uma das agricultoras que integram o Núcleo Prove de
Montemor-o-Novo, a produtora Rosa Picanço. As 34 Mulheres holandesas residentes em diferentes locais do Alentejo (Évora, Portalegre, Odemira, Alter, Viana do Alentejo, Elvas, entre outros) demonstraram interesse em conhecer de perto o funcionamento do
Núcleo Prove, desenvolvido no Alentejo Central, e partilhar com a
Produtora as experiências que a mesma tem tido desde o início do
Projecto, com vista à criação de um cabaz de produtos derivados do
leite, uma vez que muitas das participantes são empresárias na área
da criação de vacas leiteiras e exploração desse tipo de produtos.
Decorreu uma breve apresentação por parte das técnicas, sobre o
Projecto Prove e quais os objectivos do mesmo. Durante a apresentação, as visitantes mostraram interesse e colocaram várias questões.
A visita à exploração foi acompanhada pelos produtores Rosa e Nelson Picanço, que descreveram o trabalho rigoroso que a exploração
exige. Contaram também a sua experiência em termos de recepção
de encomendas, planeamento e entrega de cabazes. Mencionaram
que planeiam a sua produção em função do número dos cabazes e
que desde que entraram para o projecto a sua produção aumentou.
No fim da visita, as organizadoras da visita prepararam um pequeno
concurso no qual sortearam 5 cabazes entre aquelas que responderam correctamente a todas as perguntas.
Algumas das visitantes já são consumidoras do cabaz do hortelão.
No decorrer da visita muitas demonstraram interesse em aderir ao
cabaz, o que no entanto não se torna praticável devido à distância
em que as mesmas residem. O Monte mostrou disponibilidade em
apoiar e acompanhar a criação de novos núcleos noutros territórios
caso surjam essas oportunidades.
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