
O Centro de Recursos 
de Empreendedorismo 
Feminino no Alentejo Central
O Centro de Recursos de Empreendedoris-
mo Feminino no Alentejo Central (CREmp 
AC) tem por objectivo central contribuir para 
o crescimento regional e para o aumento 
da participação das mulheres no mercado 
de trabalho reforçando competências nos 
domínios do empreendedorismo, inovação 
e novas tecnologias de informação através, 
nomeadamente, do desenvolvimento de 
acções que permitam melhorar a visibilidade 
dos produtos das empresárias, incentivar e 
atrair a criação de novos empregos por e para 
as mulheres, melhorar as respectivas com-
petências profissionais e prestar um apoio 
diferenciado e adequado a este público.
O CREmp AC foi implementado e dinamizado 
junto das mulheres empresárias a partir de 
Abril de 2012. A Rede de Mulheres Empresárias 
foi constituída em Outubro de 2012 com a 
participação de 9 empresárias do SP3 PRODER, 
com uma boa perspectiva de crescimento 

para 23 até ao final do ano.  A rede encontra-
-se aberta a todas as mulheres empresárias 
do território de intervenção do Monte.
A Rede de Mulheres Empresárias está a ser 
dinamizada através do Centro de Recursos 
de Desenvolvimento Rural (CRDR) para a di-
vulgação das actividades do projecto, acções 
de formação, workshops, visitas de boas prá-
ticas, numa perspectiva de apoio, de troca 
de experiências e de intervenção dinâmica 
entre as mulheres que constituem a rede.
No decorrer da reunião de Outubro, foram 
identificadas as necessidades formativas 
da rede e programadas as próximas ac-
ções, de “Criação do próprio negócio” e 
de aplicação das novas tecnologias na 
comercialização, “O meu negócio na In-
ternet”, ambas a iniciarem em Janeiro. 
Foram ainda agendadas as visitas a realizar 
ao território parceiro da ADRACES, a pri-
meira em 25 de Janeiro, numa perspectiva 
de dinamizar a rede de cooperação entre 
empresárias das duas regiões, onde a troca 
de experiências tem um papel dinâmico no 
desenvolvimento das suas actividades, de 
conhecer outras empresárias enquadradas 
em actividades similares. Perspectiva-se 
ainda a realização de uma visita de âm-
bito transnacional a realizar em Junho.
A Rede de Mulheres Empresárias reúne 
mensalmente, estando agendada a próxima 
reunião para o dia 9 de Janeiro de 2013 
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O GAL MONTE realizou 
uma sessão de 
esclarecimentos para os 
beneficiários da Medida 
3.2 do SP3/Abordagem 
LEADER do PRODER
No dia 19 de Dezembro, no Arraiolos Mul-
tiusos, em Arraiolos, realizou-se uma ses-
são de esclarecimentos, para os beneficiá-
rios com projectos aprovados, no âmbito 
dos concursos abertos em 2011 à Medida 
3.2 – Melhoria da Qualidade de Vida, do 
SP3/Abordagem Leader do PRODER 

O GAL MONTE - Desenvo lvimento Alentejo Central, 
ACE, aprova projectos no âmbito da Estratégia 
Local de Desenvolvimento apresentada ao 
SubPrograma 3 do PRODER / Abordagem Leader
No âmbito da Estratégia Local e dos Avisos de Concurso abertos a 30 de Dezembro de 
2011 foram seleccionados e aprovados com dotação financeira 22 Projectos à Medida 
3.1 – Diversificação da Economia e Criação de Emprego que representam um investi-
mento na ordem dos 2.450 mil euros a que corresponde um apoio do PRODER de 1.320 
mil euros, e 20 projectos à Medida 3.2 – Melhoria da Qualidade de Vida, que representam 
um investimento na ordem dos 1.424 mil euros a que corresponde um apoio PRODER de 
1.017 mil euros. Com a execução destes projectos serão criados 37 novos postos de tra-
balho e a manutenção de várias dezenas de empregos, na Região do Alentejo Central. 

Nº 
PA Beneficiário  Investimento 

Elegível
Compar-
ticipação 

Valor do Subsídio 
Atribuir Decisão Concelho

Criação de 
Postos de 
Trabalho

Acção 311 - Diversificação de Actividades na Exploração  Agrícola

140 Patricia Cristina Barralheira 
Amélio Garcia

Herdade do Lucas - Criação de 
AgroTurismo 196.434,84 € 60,00% 117.860,90 € Aprovado 

com dotação Alandroal 2

163 António Manuel Esteves Monteiro Criação de  Agroturismo 181.255,38 € 50,00% 90.627,69 € Aprovado 
com dotação Borba 1

157 Maria Margarida Alves de Sousa 
Maldonado

Criação de Agro-Turismo e 
Parque de Campismo 195.798,26 € 60,00% 117.478,96 € Aprovado 

com dotação Estremoz 2

147
Gonçalo Maria dos Santos 
Sepúlveda Rosado da Fonseca, 
Unipessoal, Lda.

Criação de Casa de Campo 86.630,04 € 50,00% 43.315,02 € Aprovado 
com dotação Estremoz 1

169 Gonçalo Miguel Santos Silva 
Marquez Correia Criação  de Agro-Turismo 125.240,35 € 50,00% 62.620,18 Aprovado 

com dotação Évora 1

165 Jan Joris Godfried Van Voorst 
Tot Voorst

Adaptação de Parque de 
campismo rural 48.650,95 € 40,00% 19.460,38 Aprovado 

com dotação Évora 0

834.009,82 € 451.363,13 € 7

Acção 312 - Criação e Desenvolvimento de Microempresas

145 CactusExtractus, Lda. Criação de Unidade produtiva 
de derivados de figo da Índia 195.861,61 € 60,00% 117.516,97 € Aprovado 

com dotação Arraiolos 2

156
Climalentejo - Comércio e 
Instalação de Equipamentos de 
Climatização, Conforto e Redes 
de Gaz, Lda.

Edificação de armazém 
comercial auto-sustentado 183.729,00 € 60,00% 110.237,40 € Aprovado 

com dotação Estremoz 2

150 VIEIRA & IRMÃO, LDA. Criação de Restaurante 102.112,43 € 50,00% 51.056,22 € Aprovado 
com dotação Estremoz 1

159 Munditinteiro Lda Abertura  de  loja - Cartridge 
Estremoz 9.248,50 € 40,00% 3.699,40 € Aprovado 

com dotação Estremoz 0

142 GIL PORTO & LUIS VEDORIAS, 
DESIGN LDA

Criação de novos serviços - 
CAZULO DESIGNS 19.964,43 € 40,00% 7.985,77 € Aprovado 

com dotação
Montemor-

o-Novo 0

146 100 Semelhança, Eventos Lda Expansão do departamento 
de fotografia & design 11.222,16 € 50,00% 5.611,08 € Aprovado 

com dotação
Montemor-

o-Novo 1

160 Montes de Paladares, Lda.
Criação de uma unidade 
industrial de tipo 3 - Cozinha 
de Sabores

24.881,85 € 50,00% 12.440,93 € Aprovado 
com dotação

Montemor-
o-Novo 1

144
AGROREGUENGOS, COMÉRCIO 
DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, 
LDA

Criação de "Loja Agrícola" 57.326,71 € 50,00% 28.663,36 € Aprovado 
com dotação

Reguengos 
de Monsaraz 1

154 Duarte Manuel Lopes Medinas Criação de empresa na área de 
confecção de bolos regionais 46.590,00 € 50,00% 23.295,00 € Aprovado 

com dotação
Reguengos 

de Monsaraz 1

166 VETVILA - CLÍNICA VETERINÁRIA 
DE VILA VIÇOSA LDA

Instalação de um Centro 
de Atendimento Médico 
Veterinário

124.446,76 € 50,00% 62.223,38 € Aprovado 
com dotação Vila Viçosa 1

775.383,45 € 422.729,49 € 10

Acção 313 - Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer

143 Pedro Miguel Mira Barrocas Vale de Paio Ecotur - Criação 
de uma casa de campo  172.812,86 € 50,00% 86.406,43 € Aprovado 

com dotação Arraiolos 1

139 Inacio N'Gouabi Gomes 
Fernandes

Casa de Baco - Criação de uma 
casa de campo 112.994,15 € 50,00% 56.497,08 € Aprovado 

com dotação Arraiolos 1

158 Adega Cooperativa de Borba, CRL Criação de Enoturismo 66.984,87 € 60,00% 40.190,92 € Aprovado 
com dotação Borba 2

137 Monte dos Pensamentos - Turismo 
Rural, Lda Ampliação da casa de campo 96.764,84 € 50,00% 48.382,42 € Aprovado 

com dotação Estremoz 1

138 Susana Isabel Cardia Mamede Criação de Casa de Campo 195.388,48 € 50,00% 97.694,24 € Aprovado 
com dotação Évora 1

155 Moisés Manuel Belo Gama
Criação de Turismo de 
Habitação- Palacete de 
Amoreira da Torre 

195.344,45 € 60,00% 117.206,67 € Aprovado 
com dotação

Montemor-
o-Novo 2

840.289,65 € 446.377,76 € 8

Acção 321 - Conservação e Valorização do Património Rural

182 Município de Alandroal
Reabilitação do Edifício da 
Antiga Escola Primária de 
Alandroal

125.861,74 € 60,00% 75.517,04 € Aprovado 
com dotação Alandroal Manutenção

191 Casa do Povo de Canaviais
Obras de adaptação 
das instalações e outros 
equipamentos 

52.719,80 € 60,00% 31.631,88 € Aprovado 
com dotação Évora Manutenção

174 Município de Reguengos de 
Monsaraz 

Re-funcionalização do edifício 
da Escola Primária de Telheiro 64.240,94 € 60,00% 38.544,56 € Aprovado 

com dotação
Reguengos 

de Monsaraz Manutenção

185 Cabido da Basilica Metropolitana 
de Évora

Inventário Artístico 
Arquidiocese Évora concelho 
Vendas Novas

94.547,66 € 60,00% 56.728,60 € Aprovado 
com dotação

Vendas 
Novas Manutenção

337.370,14 € 202.422,08 €

Acção 322 - Serviços Básicos para a População Rural

195
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Alandroal

Aquisição de ambulância de 
transporte de doentes ABTD 46.884,00 € 75,00% 35.163,00 € Aprovado 

com dotação Alandroal Manutenção

175 Centro Social e Paroquial de 
Arraiolos

Qualificação das respostas 
sociais de lar e centro de dia 57.253,67 € 75,00% 42.940,25 € Aprovado 

com dotação Arraiolos Manutenção

184 Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Igrejinha

Beneficiação do Lar de Idosos 
da ARPII 18.368,28 € 75,00% 13.776,21 € Aprovado 

com dotação Arraiolos 4

176 Associação de Amigos da Terceira 
Idade de S. Lourenço

Ampliação das instalações e 
aquisição de equipamento 98.748,04 € 75,00% 74.061,03 € Aprovado 

com dotação Estremoz Manutenção

189
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Estremoz

Aquisição Ambulância de 
Transporte de Doentes Não 
Urgentes e Múltiplo

70.432,00 € 75,00% 52.824,00 € Aprovado 
com dotação Estremoz Manutenção

178 Centro Social Paroquial São 
Sebastião da Giesteira

Ampliação e melhoria de 
Serviço de Apoio Domiciliário 18.589,37 € 75,00% 13.942,03 € Aprovado 

com dotação Évora 1

177 Legado do Caixeiro Alentejano - 
Ass. Mutualista

Ampliação do Serviço de 
Apoio Domiciliário 43.728,03 € 75,00% 32.796,02 € Aprovado 

com dotação Évora 1

179 Centro Social e Paroquial de 
Nossa Senhora da Boa Fé

Ampliação do Serviço de 
Apoio Domiciliário 18.698,16 € 75,00% 14.023,62 € Aprovado 

com dotação Évora 1

173 CVL - Centro de Voo Livre Centro Desporto Aeronáutico 209.708,63 € 75,00% 157.281,47 € Aprovado 
com dotação

Montemor-
o-Novo 2

180
Associação Protectora do Abrigo 
dos Velhos Trabalhadores de 
Montemor-o-Novo 

Aquisição de equipamento 
para lar, centro de dia e apoio 
domiciliário

66.949,27 € 75,00% 50.211,95 € Aprovado 
com dotação

Montemor-
o-Novo Manutenção

183 Centro Cultural Recreativo e 
Popular 1º de Maio

Obras de Requalificação do 
Edifício do Centro de São 
Geraldo

119.247,96 € 75,00% 89.435,97 € Aprovado 
com dotação

Montemor-
o-Novo Manutenção

172
O Sobreiro - Associação de 
Protecção Social à População de 
Cortiçadas de Lavre

Criação de Serviço de Apoio 
Domiciliário 66.946,98 € 75,00% 50.210,24 € Aprovado 

com dotação
Montemor-

o-Novo 2

181 Fundação de Solidariedade Social 
Obra de S. José Operário 

Requalificação do Centro Rural 
de Apoio a Idosos de Montoito 68.305,71 € 75,00% 51.229,28 € Aprovado 

com dotação Redondo 1

193 ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL DE S. MARCOS DO CAMPO

Aquisição de viatura para 
transporte de pessoas c/ 
mobilidade reduzida

29.693,28 € 75,00% 22.269,96 € Aprovado 
com dotação

Reguengos 
de Monsaraz Manutenção

196
Associação Humanitária - 
Bombeiros Voluntários de 
Reguengos de Monsaraz

Aquisição de ambulância de 
transporte de doentes 46.884,00 € 75,00% 35.163,00 € Aprovado 

com dotação
Reguengos 

de Monsaraz Manutenção

188
Associação de Solidariedade 
Social 25 de Abril de Vendas 
Novas

Aquisição de veículo eléctrico 
e equipamento de energias 
renováveis

106.052,18 € 75,00% 79.539,14 € Aprovado 
com dotação

Vendas 
Novas Manutenção

1.086.489,56 € 814.867,17 € 12

Resultados dos Concursos Realizados 3.873.542,62 € 2.337.759,63 €
37 

Novos Postos  
de Trabalho

O GAL MONTE abre 
candidaturas às Medidas 
3.1 e 3.2 do SubPrograma 
3/Abordagem LEADER 
do PRODER
As candidaturas às Medidas 3.1 e 3.2 
do Subprograma 3/Abordagem LEA-
DER do PRODER, para o Território de 
Intervenção do GAL MONTE abriram 
dia 1 de Dezembro de 2012 e en-
cerram a 28 de Fevereiro de 2013.
Para mais informações consulte 
www.monte-ace.pt/site/pro-
der ou www.proder.pt 

 MONTE.ACE 

 RUA JOAQUIM BASÍL IO LOPES,  Nº1 

 7040-066 ARRAIOLOS 

 TEL 266.490090 

 FAX 266.419276 

 MONTE@MONTE-ACE.PT 

 WWW.MONTE-ACE.PT 

22 Janeiro
10ª Sessão de Rádio “Conversas 
100 Igual” 17h às 18h: na Rádio 
Telefonia do Alentejo (103.2 FM).

Inscrições abertas para a 3ª Edição da 
Acção de formação em Ferramentas de 
Gestão para Micro-empresas de Turismo 
Rural, consultada toda a informação sobre 
esta iniciativa em Destaque, no site do 
Monte http://www.monte-ace.pt.

Gabinete de Informação e Apoio 
às Mulheres em funcionamen-
to em Arraiolos, na sede do Monte, 
ACE: Rua Joaquim Basílio Lopes, nº1 
7040-066 Arraiolos; Tel: 266490090

Inscrições abertas para a Acção de 
Formação para Grupo de Jovens Pro-
motores da Igualdade de Género.

Inscrições para Acções de Sensibilização 
em Igualdade de Género e Violên-
cia Doméstica dirigidas a técnicos.2012

News

Entrega de Contratos do 3º Concurso do 
Subprograma 3 PRODER no Alentejo Central
Decorreu no passado dia 30 de Novembro, no Teatro Bernadim Ribeiro, em Estremoz, a ce-
rimónia de entrega de contratos do 3º concurso do Subprograma 3 PRODER, no Alentejo 
Central. O evento contou com a presença da Gestora do PRODER, Drª Gabriela Ventura, que 
entregou aos 42 beneficiários, os contratos de financiamento que envolvem um investimento 
superior a 3.800 mil euros e um apoio do SP 3 PRODER de 2.337 mil euros e que traduzem a 
criação de 37 novos postos de trabalho para a Região do Alentejo Central.
Foi ainda feito um ponto de situação sobre a execução da estratégia, apresentada a taxa de 
compromisso (61%) e taxa de realização (52%), sendo que no total dos 3 concursos, o GAL 
Monte aprovou 117 pedidos de apoio com um investimento de 13.454 mil euros e uma des-
pesa pública de 8.057 mil euros, contribuindo assim para a criação de 138 postos de trabalho 


Sessões de divulgação da Estratégia Local de 
Desenvolvimento apresentada ao Subprograma 
3 do PRODER /Abordagem Leader
O GAL Monte em parceria com os Gabinetes de Intervenção Rural (GIR), promoveu 
um conjunto de 16 sessões de divulgação da Estratégia Local de Desenvolvimen-
to, apresentada ao Subprograma 3 do PRODER /Abordagem Leader, pelos 10 con-
celhos do seu território de intervenção, contando com um total de 343 participan-
tes. Estas sessões permitiram o esclarecimento de dúvidas relativas aos incentivos 
financeiros do SP3 PRODER, preparando-se assim a abertura de novos concursos

GIR Concelho/Freguesia Dia Nº de participantes

ADMC Alandroal 22 de Outubro 14
Trilho Arraiolos 29 de Outubro 8
Porta do Alentejo Vendas Novas 30 de Outubro 19
ADMC Estremoz 31 de Outubro 10
ADIM Reguengos 31 de Outubro 31
ADIM Reguengos - S. Marcos do Campo 6 de Novembro 10
Aliende Reguengos 6 de Novembro 11
ADMC Vila Viçosa 7 de Novembro 50
Aliende Redondo 8 de Novembro 11
ADIM Reguengos - Campinho 9 de Novembro 9
Trilho Évora 12 de Novembro 23
ADIM Reguengos - S. Pedro do Corval 13 de Novembro 11
Porta do Alentejo Montemor-o-Novo 13 de Novembro 18
ADMC Borba 14 de Novembro 15
ADIM Reguengos - Monsaraz 16 de Novembro 7
Monte Estremoz 30 de Novembro 96

Total 343

Rede de Empresários de Turismo Rural, no Alentejo Central
No passado dia 30 de Novembro, o Monte, em parceria com os empresários de Turismo 
Rural do seu território de intervenção, lançou a Rede de Empresários de Turismo Rural, 
no Alentejo Central, constituída maioritariamente por beneficiários do SP3 PRODER.
O Monte convidou 31 empresários/as do seu território de intervenção, para integrarem a 
Rede que tem como principais objectivos inventariar as necessidades e expectativas dos 
empresários do sector, identificar eventuais áreas de trabalho em comum e constituir uma 
estratégia para o futuro. Por outro lado, o Monte pretende mobilizar os empresários para 
uma reflexão participada e sistematizada, de forma a reunir alguns contributos que pode-
rão integrar a Estratégia de Desenvolvimento Local para o próximo quadro comunitário.
Tanto os passos para a consolidação da REDE, bem como as áreas de traba-
lho em comum, ficaram decididos numa reunião que foi bastante participa-
da e reveladora de uma grande vontade de trabalhar em parceria 

GAL Polaco visita região 
Alentejo Central
No passado dia 27 de Novembro o 
GAL Monte recebeu a visita de um gru-
po de autarcas e membros de GAL’s 
da região de Mazóvia - Polónia.
O objectivo desta visita centrou-se na 
troca de experiências e visita a projectos 
apoiados no âmbito do Sub-Programa 
3 do PRODER/Abordagem LEADER. O 
programa teve o seu início com uma 
recepção no Agrupamento Monte onde 
o técnico Ricardo Carretas fez uma apre-
sentação do GAL bem como dos pro-
jectos em execução, seguindo-se uma 
pequena conversa sobre a gestão prática 
do programa em ambos os territórios. 
Os presentes foram posteriormente re-
cebidos na Câmara Municipal de Borba 
pelo seu Presidente Dr. Ângelo de Sá, 
seguindo-se o almoço na freguesia da 
Orada. Da parte da tarde, o grupo realizou 
uma visita à Cooperativa de Oliviculto-
res e à Adega Cooperativa de Borba 
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 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 .  

III Encontro Nacional PROVE
Nos dias 7 e 8 de Dezembro realizou-se o III Encontro Nacional do PROVE, na Fun-
dação Juventude, no Porto e Terras de Santa Maria, organizado pela ADRITEM – As-
sociação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria.
O Monte participou neste Encontro com 4 agricultores do Nú-
cleo de Évora e de Montemor-o-Novo e técnicos do Monte.
Este encontro reuniu durante dois dias produtores agrícolas, consumidores e téc-
nicos das diversas associações e entidades que atualmente utilizam a metodolo-
gia PROVE, para uma troca de experiências, metodologias e debate de ideias.
O 1º dia foi totalmente voltado para as associações e núcleos de produtores, com lugar a 
diferentes workshops decorrentes no território da ADRITEM, e o 2º dia teve as portas aber-
tas ao público em geral, com a iniciativa do mercado local, um espaço com 12 bancas de 
provas e produtos nacionais (cabazes) para venda. Para além disso foi ainda apresentado 
o Manual de Intervenção nas Explorações Agrícolas e a Avaliação do projeto PROVE 

Monte ACE realiza iniciativa de Responsabilidade Social
O Monte ACE, no âmbito do seu estatuto de utilidade pública, incentiva e promove ini-
ciativas de responsabilidade social destinadas à população local as quais assentam 
primordialmente numa base de voluntariado social. Neste âmbito, a equipa técni-
ca do CLDS de Arraiolos – projecto Contrato esteve em conjunto na Loja Comunitá-
ria de Arraiolos de modo a contribuir para a organização do respectivo armazém. 
Para além das iniciativas baseadas na prática concreta de voluntariado, o Mon-
te promove através do Núcleo de Voluntariado de Proximidade de Arraiolos ac-
ções de carácter formativo, abertas à população em geral que se identifique com 
os princípios básicos do voluntariado de disponibilidade e ajuda ao próximo.
Para mais informações contacte-nos através do 266.490.090, 
ou na sede do Monte em Arraiolos 

Oficinas Temáticas
O Monte-ACE realizou três Oficinas Temáticas de Empreendedorismo e Empregabilidade, 
no âmbito do Acordo de Cooperação IEFP/ANIMAR durante o mês de Dezembro de 2012. 
A 1ª oficina temática “Procura Activa de Emprego” foi dinamizada por Jorge Coelho, com 
a colaboração de Maria Casinhas e Nuno Costa do Monte-ACE, Jorge Correia do GIP de 
Arraiolos, no dia 14 de Dezembro. Esta oficina foi direccionada para desempregados do 
concelho de Arraiolos em articulação com o Projecto Contrato – CLDS de Arraiolos e dina-
mizada pelo GAEEE – Gabinete de Apoio ao Empresário, Emprego e Empreendedorismo. 
A 2ª oficina temática “Empreendedorismo e Trabalho em Rede” foi dinamizada pelo 
professor Deranor Oliveira da Universidade de Évora, no dia 17 de Dezembro em 
Évora, destinada a empresários/as com o objectivo de promover a prática de tra-
balho em rede entre empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. 
A 3º oficina temática “Empreendedorismo e Inovação Social” realizou-se a 21 de Dezem-
bro em Arraiolos, e foi dinamizada por Mafalda Sarmento e Maria Alvim, do Instituto 
de Empreendedorismo Social, destinada a técnicos do terceiro sector com o objecti-
vo de promover o desenvolvimento e participação em projectos de inovação social. 
Na totalidade das três oficinas contamos com a presença de 59 participantes 

Empresários/as da região Alentejo, reforçam 
competências na área de Ferramentas de Gestão 
para microempresas de Turismo Rural
A 2ª edição da acção de formação em Ferramentas de Gestão para microempresas de Tu-
rismo Rural, promovida pelo Monte, foi concluída a 29 de Outubro de 2012. Participaram7 
empresários/as com empreendimentos na área do Turismo Rural, sendo 6 beneficiários do 
SubPrograma 3 do PRODER. Em termos gerais o grupo de formandos e formadores realizou 
uma avaliação positiva da acção de formação tendo sido apontadas sugestões de melhoria 
a implementar na próxima edição da acção, bem como outras áreas formativas de interes-
se. A 3ª edição da Acção de formação em Ferramentas de Gestão para Microempresas de 
Turismo Rural irá realizar-se no início de 2013, podendo ser consultada toda a informação 
sobre esta iniciativa em Destaque, no site do Monte (http://www.monte-ace.pt) 

Promoção da Igualdade de Género e 
Prevenção da Violência de Género
O Projecto Mirabal - Mulheres 100 Medo, continuou a dinamizar várias iniciativas, na área da 
informação e sensibilização sobre as temáticas da Igualdade de Género e combate à Violência 
de Género, no último trimestre de 2012. As sessões de rádio “Conversas 100 Igual”, programa 
mensal na Rádio Telefonia do Alentejo, permitem abordar diversas temáticas, tendo-se centra-
do o 8º programa no papel desempenhado pelas entidades da sociedade civil na promoção 
da Igualdade de Género e combate à Violência de Género. Os convidados foram Tânia Gaspar 
e Eduardo Figueira como representantes da ANIMAR — Associação Portuguesa para o De-
senvolvimento Local. A 3 de Dezembro realizou-se a 9ª sessão das “Conversas 100 Igual”, cuja 
convidada foi a Dra. Luísa Policarpo, Conselheira para a Igualdade do Município de Évora.
A 24 de Outubro o projecto Mirabal associou-se à comemoração do dia Municipal para a 
Igualdade com a realização de uma sessão de cinema incluída no Ciclo de Cinema Arraiolos + 
com a passagem do filme “ Te doy mis ojos”, que retrata o fenómeno da violência doméstica.
Realizaram-se várias iniciativas para a sensibilização dos jovens para a vivência de 
relações amorosas sem violência, com a colaboração do Agrupamento de Esco-
las de Arraiolos, tendo sido comemorado, a 10 de Dezembro o Dia de Comemo-
ração dos Direitos Humanos, com a actividade, “Um Ideal para a Igualdade”
Durante este período continuamos a divulgar o Gabinete de Apoio à Mulher do 
projecto Mirabal, junto de diversas entidades do concelho de Arraiolos, no senti-
do de articular o desenvolvimento das actividades e responder aos problemas sen-
tidos por estas organizações na prevenção de situações de violência de género
As diversas iniciativas realizadas foram dinamizadas pelo Monte e a APF Alentejo.

Reforço de práticas de comercialização 
de proximidade junto dos pequenos 
agricultores de Santo Antão, Cabo Verde
O Monte e o parceiro local, o Conselho Regional de Parceiros de Santo Antão (CRP-SA), reali-
zaram em Novembro e Dezembro de 2012 um conjunto de acções de capacitação destinadas 
a diferentes actores locais que assumem o papel de mediadores locais, para a dinamização 
do Comercio de Proximidade em Santo Antão. Nestas acções participaram 20 agentes do 
território, empresários, docentes, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Rural, extensio-
nistas rurais, técnicos animadores e associados do CRP-AS. O CRP-SA e os mediadores locais, 
após a participação nas acções de capacitação, desenvolveram acções de capacitação junto 
de pequenos núcleos de agricultores no sentido de os apoiar a dinamizar a sua produção e 
comercialização dos seus produtos. Estas acções integram-se no contexto do projecto Baloi 
d’Horta, financiado pela Delegação da União Europeia de Cabo Verde, a Camara do Comercio 
de Barlavento – Agremiação Empresarial e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.
No contexto do projecto EIDER – Empreendedorismo e Inovação para o Desen-
volvimento Rural, os parceiros começaram a preparar a dinamização do1º Fó-
rum Empreendedorismo em Santo Antão, bem como a conclusão do Manual de 
Apoio ao Empreendedorismo nos dois territórios, Alentejo e Santo Antão.

Almoço de Natal dos técnicos
Os técnicos do Monte e A.D.L. associadas estiveram juntos num almoço de con-
vívio no passado dia 21 de Dezembro num restaurante em Évora.
No culminar de um intenso ano de trabalho, reuniram-se dezassete técnicos 
para assinalar a época festiva do Natal com muita alegria e boa disposição

DEZ.

Formação no Parque 
Natural dos Tarrafes 
de Cacheu
Em fase de preparação a formação para 
guias e vigilantes do Parque Natural dos 
Tarrafes de Cacheu na Guiné Bissau, cujo 
início está previsto para o próximo dia 24 
de Janeiro. A formação que se destina a 
reforçar as competências de fiscalização 
desta área protegida e, bem assim, a ca-
pacitação de um grupo de agentes para 
actividades de reflorestação que terão um 
papel importantíssimo na recuperação de 
áreas de floresta e de mangal degrada-
das. Tendo em atenção a abrangência do 
projecto e as actividades a desenvolver, 
a formação inclui ainda módulos dirigi-
dos ao ecoturismo e à quantificação da 
desflorestação, degradação, e carbono 
armazenado na vegetação da floresta 
do PNTC. A formação destina-se a 30 for-
mandos, terá uma duração aproximada 
de 3 meses e conta com a participação 
do parceiro IBAP e do IICT de Lisboa 

Seminário sobre 
Estratégias de 
Desenvolvimento e os 
Modelos da Governança
No âmbito do Projecto “Debate sobre 
as Estratégias de Desenvolvimento e 
os Modelos da Governança na Região 
Alentejo” (2009-2012), teve lugar no 
passado dia 5 de Dezembro no Colégio 
Luís António Verney da Universidade de 
Évora o seminário sob o título “Estraté-
gias de Desenvolvimento e Modelos da 
Governança”. Este seminário contou com 
a presença de mais de 50 participantes, 
na sua maioria afectos a associações de 
desenvolvimento rural do Alentejo. 
A desburocratização, a introdução de 
alguma flexibilidade e a descentra-
lização como factores geradores de 
maior eficiência, proximidade e criati-
vidade, foram algumas das propostas 
apresentadas para o próximo período 
de vigência do Programa Leader.
O Projecto “Debate sobre as Estratégias de 
Desenvolvimento e os Modelos da Gover-
nança na Região Alentejo”, foi financiado 
pelo Programa para a Rede Rural Nacional 
e resultou de uma parceria entre a Di-
recção Regional de Agricultura e Pescas 
do Alentejo, o ICAAM - Universidade de 
Évora, o GAL Monte, ACE e o Gabinete de 
Planeamento e Políticas do MAMAOT 

Monte participa no II 
Encontro Internacional de 
Desenvolvimento Local
Decorreu de 16 a 19 de Outubro o II En-
contro Internacional de Desenvolvimento 
Local em São Tomé e Príncipe cuja organi-
zação esteve a cargo das organizações IN 
LOCO, ATD, TBG, em parceria com a Roça 
Mundo e ADPM. O encontro reuniu vá-
rias organizações locais São Tomenses  e 
integrou várias iniciativas sobre os temas 
de produtos locais, empreendedorismo 
local e turismo, governança e partici-
pação. O Monte representado pela sua 
diretora técnica, participou nas inúmeras 
actividades do encontro e estabeleceu 
contactos com outras organizações lo-
cais na perspectiva do desenvolvimen-
to de alianças para a cooperação 
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