
News2014

 N Ã O  A C O N S E L H A M O S  A  I M P R E S S Ã O  D E S T E  D O C U M E N T O .  

4º TRI.

2014

News

DESTAQUE

Monte presente no I Congresso 
Internacional de Turismo Rural
O I Congresso Internacional de Turismo Rural contou com a presença do Monte, como uma das 
entidades convidadas a intervir no Painel “As políticas de fomento e os instrumentos financei-
ros para o período 2014-2020”. 
Promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo/Ribatejo, nos dias 30 e 31 de 
Outubro de 2014, em Reguengos de Monsaraz, este congresso constituiu um importante 
fórum de reflexão e discussão sobre as grandes questões e desafios que se colocam na 
atualidade à realidade regional, nacional e internacional desta importante área de produção 
turística. Durante um dia e meio reputados especialistas nacionais e internacionais discutiram 
com uma audiência predominantemente constituída por empresários, promotores turísticos, 
autarcas, técnicos e académicos, a agenda para o desenvolvimento do turismo rural para os 
próximos anos, a qual será constituída por cinco vetores, nomeadamente a certificação de toda 
a cadeia de valor do turismo rural, institucionalização e capacitação da redes de oferta, criação 
dos corredores turísticos, criação das plataformas logísticas rurais e digitalização da promoção 
turística assente numa estratégia de comunicação online, conforme noticiado no site www.
turismorural2014.com. 
Na sessão ficou definido que o balanço do trabalho até agora executado realizar-se-á daqui a 
dois anos, quando o Alentejo receber o 6.º Congresso Europeu de Turismo Rural e a 2.ª Confe-
rência Intercontinental de Turismo Rural 

Contrato Local de 
Desenvolvimento Social 
+ (CLDS+) – “Vidas Novas”
A Vendas Novas, Porta do Alentejo – ADL, 
enquanto Entidade Coordenadora Local 
da Parceria, encontra-se a implementar o 
Projeto Contrato Local de Desenvolvimen-
to Social + (CLDS+), “Vidas Novas”, que tem 
por finalidade promover a inclusão social 
dos cidadãos, através de ações a executar 
em parceria, para combater a pobreza per-
sistente e a exclusão social em territórios 
deprimidos.
Neste sentido e no âmbito do eixo de in-
tervenção 2 – Intervenção Familiar e Pa-
rental propôs-se a organizar e gerir um 
Banco de Ajudas Técnicas/Produtos de 
Apoio. Esta atividade conta com a parceria 
da Câmara Municipal de Vendas Novas, do 
Serviço Local da Segurança Social de Ven-
das Novas, da Santa Casa da Misericórdia 
de Vendas Novas e do Centro de Saúde 
de Vendas Novas e consubstancia-se no 
seguinte:
Campanha de angariação de produtos de 
apoio (canadianas, cadeiras de rodas, an-
darilhos, camas articuláveis, entre outros) 
junto de particulares e empresas;
Cedência gratuita de equipamentos a re-
sidentes no concelho de Vendas Novas, 
que sejam portadores de incapacidade ou 
deficiência por motivos de perda de auto-
nomia física.
De forma a dar seguimento ao proposto, 
apela-se a individuais e empresas que pos-
suam equipamentos que já não necessi-
tam que façam a sua doação para o respe-
tivo Banco. Os equipamentos poderão ser 
entregues na Santa Casa da Misericórdia 
de Vendas Novas 

Reuniões Núcleos das Redes Sociais Concelhias: 
Construção EDL Alentejo Central [2014-2020]
Dando seguimento ao firmado entre o Monte e Municípios no âmbito do Acordo de Parceria 
Territorial – Alentejo Central [2014-2020], têm vindo a ser dinamizadas um conjunto de reu-
niões por forma a contribuir para um conhecimento mais atualizado das necessidades e da 
intervenção das Redes Sociais dos 10 Concelhos que integram o território de intervenção do 
MONTE.
As reuniões realizadas entre os meses de Outubro e Novembro, com 9 dos 10 Municípios da 
ZI, resultaram na identificação e sistematização dos problemas, assim como das oportunidades 
identificadas pelos Núcleos das redes Sociais, elementos que se pretende que estejam plas-
mados na Estratégia de Desenvolvimento de Base Local para o Alentejo Central no próximo 
período de programação  

Monte marca presença 
na MANIFesta 2014
A X edição, comemorativa dos 20 anos, da 
MANIFesta – Assembleia, Feira e Festa do 
Desenvolvimento Local, subordinada ao 
tema “20 anos Manifesta: Novos e Velhos 
Desafios para o Desenvolvimento Local” 
decorreu de 9 a 12 de Outubro, em San-
tarém e contou com a presença de um 
stand institucional do Monte. 
A par dos Fóruns, Seminários, Conferên-
cias, Mostras de Artesanato e Produtos 
Locais, Animações de Rua e Concertos, 
realça-se a Mostra Institucional que de-
correu nos Claustros do Convento de S. 
Francisco, e contou com participações de 
várias organizações de desenvolvimento, 
culturais e do Terceiro Setor. Ainda como 
representante da Plataforma Portuguesa 
das ONGD o Monte participou numa das 
Conferências realizadas, com a apresenta-
ção de uma comunicação intitulada “A Co-
operação Internacional e Dinâmicas para 
os Territórios Locais” 

Cabo Verde acolhe Seminário Internacional e 
ações de capacitação para o desenvolvimento 
da Agricultura Familiar
Com o propósito de comemorar o Ano Internacional da Agricultura Familiar, o Monte, em par-
ceira com o Conselho Regional de Parceiros de Santo Antão realizou o Seminário Internacional 
“Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável”, nos dias 27 e 28 de Novembro, em 
Porto Novo, ilha de Santo Antão, Cabo Verde. 
Os dois dias do Seminário Internacional registaram uma média de 80 participantes, por dia, 
maioritariamente cabo-verdianos, tendo existido uma interação importante entre o público 
e os diferentes oradores responsáveis pelas comunicações realizadas nos diferentes painéis. 
As experiências que foram partilhadas sobre o tema do Desenvolvimento Rural e Agricultura 
Familiar, foram de uma abrangência e diversidade muito rica quer pelos assuntos introduzidos 
como pela diversidade em termos de países retratados como foi o caso de Cabo Verde, Portu-
gal, Guiné Bissau e Angola. 
Como principais conclusões do Seminário Internacional destacamos a importância da agri-
cultura, como a principal atividade económica e fonte de rendimentos, nos meios rurais, dos 
países menos desenvolvidos, verificando-se a participação muito ativa da mulher neste se-
tor, que importa ser valorizada e reconhecida. Por outro lado e em complementaridade foram 
destacadas as áreas do turismo natureza e da conservação dos recursos naturais como eixos 
fundamentais para a promoção de um desenvolvimento sustentável.
Na área da sensibilização dos mais jovens para a valorização e reconhecimento da diversidade 
da produção agrícola realizada na ilha de Santo, o Seminário Internacional incluiu o lançamen-
to do Calendário Agrícola “Nôs Horta na bô mesa”, destinados a alunos do Pólo Educativo nº 1 
da Escola de Ribeira de Corujinha e 1-A de Alto Peixinho, de Porto Novo.
Decorreu ainda neste período, em Santo Antão a realização de 3 ações de capacitação, nas 
áreas do Comércio de Proximidade, Economia Solidária e Funcionamento no Turismo Rural, nos 
dias 24, 25 e 26 de Novembro. Nestas ações participaram 44 formandos: representantes dos 
agricultores dos 5 núcleos dos produtores do Balói d’Horta, representantes de Associações de 
Agricultores de São Vicente, da Câmara Municipal de Ribeira Grande e de Associações Comuni-
tárias de Desenvolvimento de Santo Antão e São Vicente. 
Todas estas atividades que decorreram ao longo de uma semana, na ilha de Santo Antão, com 
vista à valorização e reforço da Agricultura Familiar, inseriram-se no projeto Balói d´Horta, em 
execução desde 2012 

Workshop: Reforço da 
participação pública e do 
exercício da cidadania, 
nos territórios rurais
No âmbito do projeto QuaPro “Tornar-se 
um Agente de Mudança para a Cidadania 
Rural - Um Programa de Qualificação para 
Zonas Rurais Europeias”, a parceria trans-
nacional desenvolveu um curso inovador 
que visa melhorar a cooperação entre três 
tipos de agentes: funcionários públicos lo-
cais, políticos de pequenas comunidades 
rurais e cidadãos em geral.
A 12 de Fevereiro de 2015, o Monte irá dina-
mizar, no seu território, um dos workshops 
de disseminação do Curso, com o objeti-
vo de apresentar o conceito comum do 
curso que foi desenvolvido pela parceria, 
bem como os resultados atingidos com 
a aplicação da formação em 3 dos países 
Parceiros. Pretende-se ainda promover a 
discussão sobre se e como este conceito 
para reforço da cidadania, pode ser aplica-
do em Portugal e de modo particular na 
região Alentejo Central.
Para acesso a informações mais detalhadas 
sobre o workshop a realizar em Fevereiro 
e sobre o projeto QuaPro, consulte o site: 
http://quapro.eu/ 

Monte leva Alentejo Central à Portugal Agro
A convite da Federação Minha Terra e do NERE, o Monte fez-se representar na primeira edição 
da Feira Portugal Agro, que decorreu entre os dias 20 e 23 de Novembro, na FIL, em lisboa. 
A Cooperativa de Figos da India, a Herdade da Amendoeira, a CactusExtractus, o snack-bar 
Teresa Alves, a Queijaria das Romãs, a pastelaria Magia Dourada, a Herdade dos Outeiros Altos 
e o Moinho dos Pisões foram as empresas da área de intervenção do Monte que marcaram 
presença no certame. Esta foi uma oportunidade de promoção da região, e dos produtos de 
referência existentes no território, destacando-se naturalmente os vinhos, o figo da India, a 
doçaria regional, os queijos, as ervas aromáticas, entre outros.
Ao longo de quatro dias, a Herdade dos Outeiros Altos deu a provar aos visitantes da Portugal 
Agro o único vinho DOC Alentejano certificado como biológico.
Durante o evento, a Federação Minha Terra e os seus associados foram responsáveis pela rea-
lização de 22 atividades, que decorreram em diferentes espaços (Stand Minha Terra e Espaço 
Showcooking).
Ainda no decorrer da Portugal Agro foi lançado o livro “Receitas e Sabores dos Territórios Ru-
rais”, da iniciativa da Federação Minha Terra, desenvolvido em parceria com as associações de 
desenvolvimento local, no âmbito do projeto de cooperação “7 Maravilhas da Gastronomia” 

A New Deal for 
Youth Employment 
– Empregabilidade 
Sector Agrícola
A New Deal for Youth Employment é um 
projeto financiado pelo Programa de Cida-
dania Ativa EEA Grants, coordenado pela 
ONG MONTE em parceria com o ICAAM/Ué-
vora, AJASUL e com o apoio do IEFP. 
Apresentado numa iniciativa de lançamen-
to, realizada a 28 de Outubro na Herdade 
da Mitra, com a presença de jovens licen-
ciados, professores, técnicos e empresários 
agrícolas, tem por objetivo contribuir para 
a empregabilidade de 30 jovens licenciados 
em áreas do sector agrícola, através da inte-
gração em redes que ajudem à inovação e 
integração no mercado de trabalho, de ini-
ciativas para o reforço de competências em 
empreendedorismo, de ações de acompa-
nhamento em áreas específicas identificadas 
como necessárias por parte dos jovens e dos 
empresários agrícolas.
No dia 9 de Dezembro realizou-se mais uma 
sessão de esclarecimento para os jovens e 
um encontro de empresários. Foram recebi-
das 40 manifestações de interesse por parte 
dos jovens em integrar e participar no proje-
to. O Encontro de Empresários teve por ob-
jetivo dar a conhecer o projeto e convida-los 

a participar ativamente no mesmo, contri-
buindo assim com os seus conhecimentos 
e práticas, para promover a capacitação e 
integração profissional dos jovens. A par-
ticipação dos empresários permite consti-
tuir uma ligação do conhecimento à sua 
aplicação prática, seja na constituição de 
novos projetos agrícolas, como no desen-
volvimento e melhoria das suas próprias 
atividades. 
O passo seguinte consiste na seleção dos 
jovens que irão integrar o projeto e parti-
cipar nas ações de capacitação previstas, 
que visam reforçar as suas competências 
para a empregabilidade 

I Fórum Empresarial do Alentejo
O Monte foi um dos oradores convidados a 
participar no I Fórum Empresarial do Alentejo, 
que decorreu a 10 de Dezembro, no Palácio 
D. Manuel, em Évora A organização do even-
to esteve a cargo do Núcleo Empresarial da 
Região de Évora - NERE, em colaboração com 
outras entidades empresariais do distrito.
A comunicação apresentada pela Diretora 

Técnica do Monte, em representação dos GAL 
do Alentejo, enquadrou-se no Painel 3 “Desa-
fios para o desenvolvimento regional do Alen-
tejo no período 2015-2020 – da estratégia à 
ação”, tendo sido reforçada a preocupação e 
incerteza que ainda caracterizam o momen-
to atual, acerca dos instrumentos disponíveis 
para o tecido das micro empresas da região 
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16 Jan. 2015
Sessão de Apresentação 
do Projeto “A Igualdade de 
Género nas Organizações da 
Economia Social e Solidária”
> Universidade de Évora, sala 124

22 Jan. 2015
Seminário  EPAM
Apresentação de Guia de apoio à 
produção de plantas aromáticas 
e medicinais em Portugal
> Auditório da Universidade de Évora

23, 24 e 30 Jan. 2015
Ação de Formação Radar
> EAPN – Évora

12 Fev. 2015
Workshop QuaPro
> Évora

Facebook / monteace 

MONTE – Entidade 
Gestora para a Estratégia 
de Base Local Alentejo 
Central | 2014-2020|
Dando continuidade à preparação da Es-
tratégia de Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária Alentejo Central [2014-2020] 
decorreu, no dia 16 de Dezembro, nas ins-
talações da CIM-AC, mais uma reunião de 
parceria territorial, que sustenta a referida 
estratégia. No evento que contou com re-
presentes de 52 entidades parceiras do terri-
tório, houve lugar à assinatura do Acordo de 
Parceria por novas organizações que mani-
festaram interesse na respectiva associação, 
momento alto do encontro. Houve também 
lugar à eleição do Monte como entidade 
gestora da Parceria Territorial – Alentejo Cen-
tral [2014 – 2020], e à discussão e aprovação 

Regulamento da Parceria Territorial. Para dia 27 
de janeiro está prevista uma nova reunião das 
entidades parceiras para proceder à eleição e 
para discutir a proposta a apresentar pela Par-
ceria Territorial ao Aviso Público de Concurso a 
decorrer para Pré Qualificação dos designados 
Grupos de Ação Local 

Semana do 
Empreendedorismo da 
Universidade de Évora
O MONTE foi um dos oradores convida-
dos para o painel Centro de Recursos de 
Empreendedorismo Feminino, no âmbito 
da Semana do Empreendedorismo, que 
decorreu de 3 a 5 de Novembro, na Uni-
versidade de Évora.
Atenta à necessidade de promover o em-
prego jovem, de dotar os seus estudantes 
de competências transversais e de promo-
ver a troca de experiências, a Semana do 
Empreendedorismo ofereceu um conjun-
to de sessões e workshops diferenciados 
com o objetivo de despertar o espírito de 
iniciativa e de proporcionar a interação 
entre empreendedores, jovens e profissio-
nais das mais variadas áreas.
Promovida pelo Gabinete de Integração 
Profissional (GIPAA) e o Departamento de 
Gestão da Universidade de Évora, a Sema-
na do Empreendedorismo decorreu no 
Auditório do Colégio Espírito Santo 

Rede Europeia Anti Pobreza - Monte 
Coordena Núcleo Distrital de Évora
Em Setembro do presente ano, o Monte foi designado pela Rede Europeia Anti Pobreza de Por-
tugal, como entidade coordenadora do Núcleo Distrital de Évora.
Nessa mesma qualidade, presidiu dia 17 de Novembro, na Universidade de Évora, à Ses-
são Informativa Portugal 2020 – Construir o Futuro promovida pelo Núcleo Distrital.
Em debate estiveram os desafios que se apresentam às entidades do 3º sector no quadro comu-
nitário 2014-2020, nomeadamente os que advém dos Fundos Estruturais e do POR Alentejo 

MONTE promove Educação 
Ambiental na Turquia
No âmbito da parceria transnacional TrEE - Te-
aching, Recycling and Environmental Educa-
tion, o Monte esteve presente na 4ª Mobilida-
de do projeto, na cidade de Malatya, Turquia, 
entre os dias 13 e 16 de Outubro.
Este projeto enquadra-se no Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, subprogra-
ma Grundtvig e visa sensibilizar a comunidade 
em geral para a importância de um desenvol-
vimento ambiental sustentável. 
No encontro estiveram presentes 16 pessoas, 
representantes de 7 das 8 organizações que 
integram o TrEE, entre as quais 1 elemento da 
equipa técnica do Monte.
A mobilidade, com a duração de 2 dias, foi 
dinamizada pelos técnicos da Malatya Pro-
vince Directorate of National Education, uma 

Direção Regional de Educação, que além de 
fornecer instrução a mais de 120 mil alunos, 
também promove ações de formação sobre 
o meio ambiente e reciclagem. 
Nesta mobilidade os participantes tiveram 
oportunidade de assistir a um workshop 
temático de reciclagem, utilizando uma téc-
nica de pintura antiga, bem como de visitar 
uma exposição sobre reciclagem e ambien-
te, na qual os artigos expostos foram feitos 
pelos alunos das escolas da região. Foram 
ainda realizadas visitas à estação de trata-
mento de resíduos sólidos do Município de 
Malatya; à estação de captação da fonte de 
água natural que abastece toda a região e a 
locais de interesse da cidade 

Visita de Multiplicadores de Informação a Bruxelas
Nos dias 11, 12 e 13 de Novembro, o MONTE esteve presente numa Visita de Multiplicadores de 
Informação à Comissão Europeia e Parlamento Europeu, em Bruxelas, organizada pelo Centro 
Europe Direct Alentejo Central e Litoral. 
No primeiro dia de visita, a comitiva deslocou-se ao Parlamento Europeu, onde começou por 
assistir a uma apresentação sobre o funcionamento da instituição e visitou o hemiciclo, onde 
são discutidas as temáticas europeias e tomadas decisões. A comitiva foi ainda recebida por 
quatro eurodeputados, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira e José Manuel Fer-
nandes, para uma série de conversas informais. Os membros da comitiva puderam assim colo-
car questões e expor as suas preocupações aos eurodeputados.
No segundo dia decorreu a visita à Comissão Europeia, na qual a comitiva assistiu a várias apre-
sentações, sobre temáticas consideradas de especial relevância para os participantes, nome-
adamente, “A Política da Investigação e Inovação da UE – Horizonte 2020”; “Desenvolvimento 
Sustentável”; “A Política Energética da UE” e “Fundos Estruturais e Política de Coesão”. Durante as 
apresentações, os membros da comitiva puderam questionar os oradores sobre preocupações 
que têm a nível das regiões do Alentejo que representam 
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