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Mirabal
 “Conversas 100 Igual”, na Rádio Te-
lefonia do Alentejo (em 103.2MZ)

Gabinete de Informação e Apoio às 
Mulheres em funcionamento em Ar-
raiolos, na sede do Monte-ACE

Inscrições abertas para a criação 
de um Grupo de Jovens Promoto-
res da Igualdade de Género.

Inscrições para Acções de Sensi-
bilização em Igualdade de Géne-
ro e Violência para técnicos.2013

News

Mirabal – Mullheres 100 Medo
Durante o primeiro semestre do ano de 2013 
foram inúmeras as iniciativas realizadas no con-
texto do projetoMirabal, com vista à promoção 
de igualdade entre mulheres e homens, e pre-
venção de situações de violência, particularmen-
te junto da população mais jovem. Realçamos a 
parceria estabelecida com a Rede Europeia Anti-
-Pobreza, no contexto da qual foram dinamiza-
das, entre Fevereiro e Maio, 10 sessões de sen-
sibilização sobre as temáticas, cidadania, igual-
dade de género, violência no namoro e saúde 
sexual reprodutiva, que abrangeram 101 jovens 
da região. Esta área de intervenção foi reforçada 
com a realização de mais ações de sensibilização 
neste período, em escolas de Évora e de Monte-
mor-o-Novo, para um total de 271 jovens.
Em Maio realizou-se a 14ª sessão das “Conversas 
100 Igual” na rádio telefonia do Alentejo, que 
teve como Convidada Antónia Martins, enfer-

meira, que partilhou com os ouvintes a 
sua vasta experiência sobre o apoio á fa-
mília na promoção da igualdade e na ca-
pacitação para enfrentar os desafios da 
parentarildade.
Na 15ª sessão, realizada em Julho as “Con-
versas 100 Igual” promoveram a reflexão 
sobre o tema “ Prevenção e combate à Vio-
lência doméstica – Mediação e Apoio pa-
rental” através da participação do psicólo-
go Nuno Rosmaninho como representan-
te da MAIO – Associação pela Igualdade.
Durante este período continuou em fun-
cionamento o Gabinete de Apoio à Mu-
lher vítima de violência doméstica em Ar-
raiolos, na sede do Monte 

Monte promoveu iniciativas no âmbito do 
Empreendedorismo e Inovação para o Desenvolvimento 
Rural em Cabo Verde, de 28 de Maio a 1 de Junho de 2013
Decorreu em São Vicente e Santo Antão, entre 28 de Maio a 1 de Junho o 3º Encontro de Em-
presários Portugueses e Cabo-verdeanos, promovido pelo MONTE e pelo Conselho Regional de 
Parceiros de Santo Antão. A iniciativa subordinada ao tema do Empreendedorismo e Inovação 
em Meio Rural, compreendeu um conjunto de ações com as quais as duas organizações procu-
ram incentivar a ligação entre os dois territórios, agentes e comunidades locais.
As oficinas temáticas realizadas compreenderam a participação de um número significativo e 
representativo de agentes dos dois territórios: A Oficina 1 – Empreendedorismo e Desenvolvi-
mento Rural, destinou-se de modo particular aos empresários dos dois territórios , sendo a sua 
dinamização da responsabilidade do Monte, incluiu 36 participantes; a Oficina 2 – Controle 
financeiro e de custos na pequena agricultura, dinamizada pelo Monte, destinou-se particular-
mente aos agricultores de santo antão e contou com 34 participantes; a Oficina 3 - Segurança 
Alimentar: Uma Estratégia para as Comunidades Locais, foi dinamizada por Francisco Sarmento, 
o autor da Estratégia de Segurança Alimentar da CPLP para a FAO e contou com 41 participantes.
Os trabalhos realizados contaram ainda com a participação do Coordenador Nacional do Progra-
ma de Luta contra a Pobreza, em Cabo Verde, que realizou o lançamentodo Plano de Acão para 
Santo Antão do Programa de Oportunidades Socioeconómicas no Meio Rural. 
Para além das entidades já referidas estiveram envolvidos nos vários encontros os Municípios do 
Paul, Ribeira Grande e Porto Novo, os parceiros IEFP de Santo Antão, a Agência para o Desenvol-
vimento Empresarial e Inovação, e as Associações Comunitárias de Desenvolvimento, entidades 
que estão na base do trabalho realizado pelas duas organizações há mais de dez anos.
Esta atividade integrou-se no âmbito dos projetos EIDER - Empreendedorismo e Inovação para o Desenvolvimento 
Rural, financiado pelaMedida da Cooperação LEADER para o Desenvolvimento, Cooperação Transnacional, do Sub-
Programa 3 do ProDer, assim como no projeto Balói D’Horta, financiado pela União Europeia – Delegação de Cabo 
Verde; Camões, Instituto da Cooperação e daLíngua – Cooperação Portuguesa e Câmara do Comércio de Barlavento 
– Agremiação Empresarial 

Plataforma Portuguesa 
das ONGD
Na qualidadede elemento da Direção 
da Plataforma Portuguesa de ONGD o 
Monte integra desde Maio o Grupo de 
Trabalho para a construção da Estratégia 
de Segurança Alimentar e do Desenvol-
vimento Rural, no contexto do Fórum da 
Cooperação para o Desenvolvimento, da 
responsabilidade do Camões, Instituto da 
Cooperação e da Língua. O Fórum Coo-
peração para o desenvolvimento visa a 
concertação entre as instituições estatais 
e não estatais do sector, promovendo 
sinergias entre esses atores e formas de 
complementaridadeentre as respetivasa-
ções, de molde a contribuir para a eficácia 
e para acoerência global da Cooperação 
Portuguesa. Pretende promover o diálogo 
e a coordenação entreas entidades mais 
representativas com intervenção na área 
da Cooperação para o desenvolvimento 

Participação no 
seminário Redes para 
o Desenvolvimento, 16 
e 17 de Maio, Lisboa
Aconvite do IMVF – Instituto Marquês de 
Valle Flôr, o Monte participou no Seminá-
rio Internacional - Cooperação Descen-
tralizada: novos Desafios, novas Parcerias, 
com responsabilidade de ser co-relatora 
e de apresentação de conclusões refe-
rentes à MESA REDONDA I: Eficácia do 
Desenvolvimento e Boas Práticas de 
Cooperação Descentralizada; o evento 
decorreu na Fundação Calouste Gul-
benkian entre 16 e 17 de maio de 2013 

Participação no III Fórum 
de Desenvolvimento 
Local em Língua 
Portuguesa, 21 de 
Junho, Coimbra
Respondendo ao convite da Dueceira- 
Associação de Desenvolvimento do Ceira 
e Dueça, o Monte participou através da 
apresentação de uma comunicação so-
bre a experiência na área da Cooperação 
Territorial, no III Fórum de Desenvolvi-
mento Local em Língua Portuguesa, 
promovido pela Parceria do projeto 
Cooperação em Português, no contexto 
das jornadas temáticas I - “Educação/
Formação e Mercados Lusófonos” Reforço da Cidadania 

nos territórios rurais
O Monte participou, entre 23 e 26 de 
Abril, em Estugarda, na 1ª Conferencia e 
1º workshop de trabalho da parceria, do 
projeto QuaPro, que tem como objetivo-
desenvolver, testar e disseminar um Curso 
de Capacitação para a promoção de uma 
cidadania ativa, nos territórios rurais.
O encontro permitiu realizar a 1ª apresen-
tação pública do projeto aos seus destina-
tários, Políticos; trabalhadores da função 
pública e cidadãos de áreas rurais e perce-
ber quais as diferentes reações em relação 
à proposta de trabalhos a desenvolver. 
Foram apresentados por diversos agentes 
locais e pelos parceiros do projeto ex-
periencias concretas para promoção da 
cidadania e mobilização dos cidadãos 

Projecto - Gestão 
Sustentável dos 
Recursos Florestais no 
Parque Natural dos 
Tarrafes de Cacheu
De 22 a 25 de Junho, o Monte realizou 
nova missão àGuiné Bissau, tendo sido 
realizadas reuniões com a Delegação 
da União Europeia em Bissau, com o 
parceiro Local, o IBAP,que permitiram 
realizar umbalanço das atividades 
desenvolvidas, e a preparação das 
atividades futuras, nomeadamente 
a elaboração de acordos de parceria 
para a boa execução das acções 

Ação Atividade Datas Participantes

Visitas de 
Boas Práticas

Castelo Branco 25 Janeiro 2013 6
Casas Brancas 5 Março 2013 15
Astúrias 21 – 24 Abril 2013 8

Rede de 
Mulheres 
Empresárias

Reunião em Arraiolos 25 Outubro 2012 12
Reunião em Arraiolos 21 Novembro 2012 7
Reunião em Arraiolos 14 Dezembro 2012 3
Reunião em Arraiolos 9 Janeiro 7

Reforço de 
Competências

Formação “Moodle 2.0” – 12h 25 Maio – 13 Junho 10
Formação “Criação do próprio Negócio” – 50h 7 Janeiro – 21 Fevereiro 

2013 5

Workshop “O meu negócio na Internet” – 15h 9 Janeiro – 6 Março 2013 6
Formação “Saúde da pessoa idosa” – 25h 20
Formação “Funcionamento no turismo rural” – 36h 20 Maio – 14 Junho 2013 10
Formação “Ferramentas de gestão para micro 
empresas de turismo rural” – 100h

11 Junho – 5 Agosto 
2013 8

Consultoria Atendimento e acompanhamento 2013 2
Atendimentos Atendimentos e Acompanhamentos 2012 15

Divulgação

Newsletters CREmp 2012 7 news
Newsletter Monte 2012 4 news
Newsletters - CICLO DE ENCONTROS SOBRE 
EMPREENDEDORISMO 2012 6 news

Participação em Feiras
Feira de S. João, Évora
Feira São Boaventura, Arraiolos
Feira da Vinha e Vinho, Borba

2012 3 feiras

Realização de 
Seminário

Empreendedorismo Desafios e Oportunidades no 
Alentejo Central, 26 Junho 2012 48

Participação 
em Encontros/ 
Seminários

1º Encontro sobre Empreendedorismo em 
Territórios de Baixa Densidade 17 Janeiro 2012 1

2ª Encontro sobre Empreendedorismo em 
Territórios de Baixa Densidade 29 Maio 2012 1

Portugal+Empreendedor+Inovador
Divulgação do Programa Estratégico +e+i 31 Janeiro 2013 1

O Centro de Recursos 
de Empreendedorismo 
Feminino no Alentejo 
Central (CREmp AC)
O Centro de Recursos de Empreendedoris-
mo Feminino no Alentejo Central (CREmp 
AC) durante o primeiro semestre de 2013 
apostou na dinamização das redes de apoio 
ao empreendedorismo: Rede de Mulheres 
Empresárias e Rede de Empresários de Turis-
mo do Alentejo Central.
Na rede de Mulheres Empresárias através da 
realização de ações de formação, reforçando 
assim as suas competências nos domínios 
da gestão e das novas tecnologias de infor-
mação; e na realização de uma visita de boas 
práticas realizada às empresas na região do 
CREmp BIS (Beira Interior Sul).
Na Rede de Empresários de Turismo foram 
realizadas duas visitas de boas práticas, uma 
à Rede Casas Brancas em Odemira e outra à 
Rede Casonas Asturianas, com o objectivo de 
conhecer duas realidades diferentes e válidas 
para a dinamização do sector na região. 
A visita às Casas Brancas decorreu no dia 6 de 
Março e compreendeu a visita às seguintes 
unidades de turismo que integram a rede: 
Quinta do Chocalhinho (Bemposta-Odemi-
ra), Casa do Adro (Milfontes), Três Marias (Ri-
beira da Azenha-VN Milfontes), Herdade da 
Matinha (Cercal do Alentejo-VN Milfontes).  A 
visita permitiu conhecer a Associação/Rede 
Casas Brancas, desde o seu início integrada 
na rota vicentina até ao momento, o seu 
funcionamento, a projeção internacional e a 
aposta na qualidade dos serviços.
A visita de boas práticas à rede de turismo 
Casonas Asturianas realizou-se de 21 a 24 de 
Abril de 2013, em parceria com o CREmp BIS, 
com a participação de empresários de am-
bas as regiões.Esta visita permitiu conhecer 
a receção que, de um modo geral, todas as 
empresas de referência seguem, o uso dos 
produtos locais para a divulgação da região 
em complementaridade com as unidades de 
alojamento, de restauração e de animação 
existentes. A troca de experiencias entre os 
empresários de turismo das Astúrias permitiu 
verificar alguns pontos comuns entre as re-
giões e algumas formas dinâmicas para con-
tornar os problemas com que se deparam, o 
apoio entre empresários na promoção das 
empresas ainda pouco comum.
As visitas permitiram a troca de experiências e 
ideias entre os/as empresários/as participan-
tes, conhecer os modos de funcionamento 
de ambas as redes, saber como procedem à 
divulgação e sustentabilidade das mesmas. 
Deste modo, contribuiu-se para o fortaleci-
mento e desenvolvimento das empresas de 
turismo da região do Alentejo Central. 
Na área do turismo, conseguimos reforçar 
competências a empresários da região do 
CREmp AC e CREmp BIS, através da realização 
da formação “Funcionamento no Turismo 
Rural”, umaacão com uma forte componente 
prática que permitiu aos/às empresários/as 
reforçar os seus conhecimentos ao nível da 
qualidade dos serviços que dispõe ou irá ter 
disponíveis nas suas unidades.
No momento decorre uma ação de forma-
ção para reforço na área do turismo, de “Fer-
ramentas de Gestão para Micro Empresas de 
Turismo Rural”.
Foi elaborada uma metodologia de apoio 
ao empreendedorismo – META Emp – que 
tem por objetivos prestar apoio técnico à 
criação e consolidação de projetos, criar e 
disponibilizar instrumentos necessários para 
a criação e desenvolvimento da ideia/empre-
sa, e estimular o desenvolvimento de novos 
empreendedores.A metodologia será lança-
da em Junho de 2013, no âmbito da Feira do 
Empreendedorismo.
O CREmp AC disponibiliza ainda assesso-
ria jurídica às empresárias que compõem 
a Rede, e consultoria nas áreas da gestão, 
promoção e marketing, com o objetivo de 
apoiar as empresas nas suas fragilidades e 
reforçar conhecimentos e orientações para o 
desenvolvimento das atividades.
O Centro de Recursos de Empreendedoris-
mo Feminino vai continuar a apostar no re-
forço de competências através da realização 
de ações de formação, consultoria, visitas de 
boas práticas e outras atividades que susci-
tem a novos caminhos para as/os empresá-
rias/os da região.

CLDS de Arraiolos promove acções para Jovens
No âmbito do PAAJ – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil do CLDS de Arraiolos, 
realizámos,com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Arraiolos, uma tertúlia no dia 24 
de Maio de 2013 na área do Empreendedorismo Social e Saúde, após a visualização do filme 
“Quem se Importa”. Estaactividade contou com a participação de 17 jovens com idades entre 
os 16 e os 20 anos, do 11º ano de escolaridade.
No dia 14 de Junho de 2013, em colaboração com a APF – Delegação do Alentejo e em arti-
culação com o projecto MIRABAL dinamizámos mais uma sessão de prevenção de comporta-
mentos e consumos integrada na Feira do Livro da freguesia do Vimieiro realizada de 14 a 16 
de Junho, em colaboração com a Associação de Jovens do Vimieiro 

Caminhada Intergeracional - Projecto CONTRATO (CLDS)
No âmbito do Núcleo de Voluntariado de Proximidade de Arraiolos realizámos na sede do con-
celho uma “Caminhada Voluntária Intergeracional”, no dia 14 de Junho, com a participação de 
crianças do jardim de infância da Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos e de idosos de San-
tana, das Ilhas, do Vimeiro e de Arraiolos. Para além da caminhada conjunta, os participantes 
realizaram os jogos preparados pela equipa de voluntariado do projecto Contrato – CLDS de 
Arraiolos. Os idosos tiveram ainda acesso à realização de rastreios de diabetes e tensão arterial 
com o apoio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos e da Farmácia 
da Misericórdia de Arraiolos. Colaboraram ainda nesta actividade elementos da GNR de Arraio-
los. A todos o nosso Obrigado! 

Monte-ACE recebe Delegação 
da República Checa
O Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, 
ACE recebe pela segunda vez os parceiros de um 
projeto transnacional com uma entidade da Re-
pública Checa,EIRLZ para o desenvolvimento de 
um projeto onde se prevê a realização de três vi-
sitas à nossa região.
Osobjetivos da parceria do projeto “Employment-
support in rural áreas in Ústiregion” centra-se na 
troca de experiências no processo de formação/
educação para o desenvolvimento de formação 
na área agrícola, através da dinamização de ses-
sões conjuntas durante as visitas.
Entre os participantes estão previstas as presen-
ças de representantes de instituições de educa-
ção, camaras de negócios e da agricultura, e dos 
serviços de emprego.A primeira visita foi realiza-
da entre 7 e 8 de Maio, a segunda será entre 2 e 4 
de Julho, e a terceira está prevista na semana de 

I Festival Nacional PROVE - 04 de Maio de 2013
A Praça Joaquim António D’Aguiar, em frente ao Teatro Garcia de Resende, foi palco, este sá-
bado de manhã (10h00/13h00), do primeiro Festival Nacional Prove, que teve como objetivo 
constituir uma mostra de produtos hortofrutícolas, originária dos produtores locais que consti-
tuem os núcleos Prove de Évora e Montemor-o-Novo.
Organizado pelo Monte - Desenvolvimento Alentejo Central, ACE, com o apoio da Câmara 
Municipal de Évora e da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores de Montemor-o-Novo. O 
primeiro Festival Nacional Prove inclui um concurso de cheiros, degustação de produtos, ativi-
dades para crianças e animação de rua.
Projeto Prove abrange atualmente 181 consumidores, sendo entregues mensalmente 442 cabazes 

Feira do Empreendedorismo
O MONTE – Desenvolvimento Alentejo 
Central,ACE esteve presente mais uma vez na Fei-
ra de São João, em Évora de 21 a 30 de Junho de 
2013, com a Feira do Empreendedorismo, com o 
objetivo de dar a conhecer ao público os finan-
ciamentos, boas práticas e instrumentos disponí-
veis para o apoio ao empreendedorismo.

Na mostra institucional, a Feira do Empreende-
dorismo teve momentos de atendimento a em-
presários ou potenciais empreendedores, onde 
disponibilizou informação relativa a medidas de 
apoio à criação do próprio emprego, incentivos 
à contratação, e programas de financiamento. 
A Feira do Empreendedorismo compreendeu a 
realização de várias iniciativas e encontros temá-
ticos, tais como uma iniciativa de empreendedo-
rismo social com a apresentação do filme “quem 
se importa” e o lançamento do livro “Empreende-
dorismo, Igualdade de Género e Desenvolvimen-
toRegional e Local” - Contributos da Parceria ins-
titucional do WINNET 8, no âmbito do Centro de 
Recursos para o Empreendedorismo Feminino.
Para a realização da Feira do Empreendedorismo, 
o Monte-ACE teve o apoio de 7 voluntárias e as 
diversas iniciativas contaram com a participação 
e presença de 71 agentes do território.

Ao longo do evento, o Monte-ACEdinamizou um 
conjunto de iniciativas para a construção da Es-
tratégia de Desenvolvimento Local [2014-2020] 
para o Alentejo Central, nas temáticas do Em-
preendedorismo, nos Recursos Locais, no Turis-
mo Rural e na Segurança Alimentar. Na área do 
Empreendedorismo destacou-se o lançamento 
da Metodologia de Apoio ao Empreende-
dorismo (MetaEmp),que visa contribuir para 
o aumento de iniciativas de criação do próprio 
emprego e reforçar a sustentabilidade. A me-
todologia compreende um conjunto deetapas 
pelas quais passa o processo de criaçãode um 
negócio. Para cada uma das fases, são apresen-
tadosos instrumentos e os recursos que ajudam 
a/oempresária/o avançar no desenvolvimentoda 
sua ideia de negócio. 

Na temática do Turismo Rural e Conservação 
do Património Rural, foi realizado um worksho-
ponde se apresentou a Federação Portuguesa de 
Turismo Rural e a experiência darede das Aldeias 
do Xisto, pela Agência para o Desenvolvimento 
Turístico das Aldeias do Xisto. A estratégia de de-
senvolvimento local para o Alentejo Central na 
área do turismo rural centra-sena dinamização de 
uma rede de empresários de turismo para a re-
gião, cujo processo dinamizado pelo GAL MONTE 
que tem vindo a ser desenvolvido com os em-
presários deste sector. Tem havido uma aposta 
no reforço de competências na área do turismo 

23 a 27 de Setembro.
O encontro prevê o desenvolvimento de 
conteúdos relacionados com a formação/
educação existente na área da agricultura 
e quais as politicas de integração de públi-
cos (desempregados e jovens) das regiões 
rurais na agricultura. Nos três encontros 
entre parceiros, prevemos a participação 
de representantes da Universidade de 
Évora, da DRAPAL e do IEFP para apresen-
tar a experiência na região.   
O objetivo dos nossos parceiros é de ob-
ter informações e métodos em matéria de 
formação na região rural, na área da agri-
cultura e na cooperação entre as organiza-
ções intervenientes, para serem trabalha-
das e implementadas nos novos cursos de 
formação para desempregados de áreas 
rurais na Região Ústí 

e no conhecimento de práticas imple-
mentadas por outras redes com o objec-
tivo de reter informação e procedimentos 
que se possam implementar ou adaptar à 
realidade da rede do Alentejo Central, tal 
como a possibilidade de desenhar novos 
produtos integrados no alojamento rural, 
com articulação aos recursos ambientais 
e ao património cultural. Nesse sentido, e 
dando continuidade ao trabalho desen-
volvido até ao momento, surgiram novas 
propostas para promover uma reflexão 
participada sobre o turismo com o objec-
tivo de identificar pontos em comum e 
definir uma estratégia para o sector. Este 
foi o desafio lançado pelo MONTE aos 
empresários, constante da comunicação 
a cargo da coordenadora do GAL MONTE. 

A segurança alimentar e sistemas de 
qualidade de produtos é outra das áre-
as de trabalho do MONTE para a cons-
trução da estratégia de desenvolvimento 
local para o período de 2014-2020, es-
tando presente em diferentes momentos 
de reflexão entre entidades do território 
que partilham a preocupação sobre a te-
mática. Neste sentido foi promovido um 
encontro onde se apresentou a Certifica-
ção da Restauração Alentejana – Alentejo 
Bom Gosto e o Movimento Slow Food. 
Possuindo abordagens diferentes, o se-
minário permitiu analisar pontos comuns 
para uma estratégia que visa a garantia 
da genuinidade e qualidade dos produtos 
da região Alentejo. A participação no dia 
24 de Junho de 2013, em Coimbra, numa 
oficina de trabalho sobre Direito Humano 
à Alimentação Adequada e Desenvolvi-
mento Territorial em Portugal: Desafios 
para 2014-2020, promovida pela ReAli-
mentar, de que o MONTE faz parte, possi-
bilitou alargar a escala de discussão desta 
temática, tendo constituído um aspecto 
importante para o conhecimento de ou-
tras experiências na abordagem do Direito 
Humano à Alimentação Adequada previs-
ta na Estratégia de Segurança Alimentar 
e Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP). Nes-
te sentido a intervenção do Monte, cen-
trou-se na apresentação do projeto Baloi 
d’Horta,em execução em cabo Verde, que 
tem por objectivo especifico implementar 
e desenvolver o comércio de proximidade 
com pequenos produtores hortofrutícolas 
de Santo Antão e contribuir para a melho-
ria das condições de produção e seguran-
ça alimentar 

Boas Férias!

COOPERAÇÃO

mailto:monte@monte-ace.pt
http://www.monte-ace.pt
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