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Micro crédito no 
Alentejo centrAl

O SIM – Sistema de Micro Crédito para o Auto-Emprego e a Cria-
ção de Empresas constitui uma solução que combina o micro-finan-
ciamento enquanto apoio à criação de pequenos negócios com a 
formação aos empreendedores, com vista à melhoria de competên-
cias do(a)s empreendedores(as) e à diminuição do risco de negó-
cio através do estudo de viabilidade, especialmente concebido para 
apoiar públicos desfavorecidos no acesso às soluções de crédito 
tradicionalmente oferecidas pela banca comercial.

O financiamento por iniciativa poderá atingir 75% do investimento 
até ao montante máximo de 25.000 euros, a uma taxa de juro EURI-
BOR a 6 meses + um spread bancário não superior a 2%, com prazo 
de reembolso até cinco anos.

o Monte vai desenvolver uma acção de 
formação para a implementação do SiM, 
na região do alentejo central. 

Pretende-se desta forma accionar uma rede de apoio e acompa-
nhamento aos empreendedores que desejem implementar as suas 
iniciativas nos concelhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, Évora, Es-
tremoz, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vila 
Viços e Vendas Novas, em articulação com a rede de balcões das 
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo da Região, com as quais ainda 
se está na fase de elaboração que permitiram a disponibilização de 
apoio a negócios ao abrigo deste sistema de crédito.
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ProVe – coMerciAlizAção 
de ProxiMidAde 

PROVE, projecto financiado pelo EQUAL foi desenvolvido por vá-
rias entidades entre as quais a ADREPES, uma ADL de Palmela, e 
destinou-se a;

1. Fomentar e reforçar a capacidade empresarial local dos pequenos 
produtores; 

2. Estimular processos de sustentabilidade local através da comer-
cialização de proximidade; 

3. Desenvolver dinâmicas de proximidade entre produtores e con-
sumidores. 

Um dos produtos deste projecto é o cabaz prove, comercializado 
semanalmente em Palmela e em Lisboa, e destinado aos consumi-
dores ditos mais urbanos. O Projecto tem ainda outros produtos, 
“estratégia de comercialização” e uma “carta de qualidade e de 
compromisso territorial. 

O Monte associou-se agora ao Projecto na designada fase de disse-
minação do PROVE; o principal objectivo desta fase é a divulgação 
da metodologia testada no PROVE para a sua utilização por outras 
entidades. O Monte tem desde sempre procurado estimular a co-
mercialização de proximidade, e estamos a trabalhar neste momen-
to nesse sentido com pequenos agricultores da Nora (Borba) e com 
Montemor; no âmbito das actividades previstas desenvolver nesta 
fase de disseminação fazem parte a realização de seminários, como  
o que teve lugar no passado dia 11 de Abril às 14h no Auditório da 
Fundação Eugénio d’Almeida. 

recepção dos Participantes
Sessão de Abertura
Coordenadora da ADREPES e do Projecto PROVE – Promover e Vender
Presidente do Monte, Prof. Mário de Deus
Dr. Rogério Silveira, IPS, ESCE
conferência inicial
José da Veiga, Director, Direcção de Serviços de Valorização Ambiental e Apoio à Sustentabilidade
A relação entre as temáticas do produto PROVE e o território
Pausa para café
ProVe – contributo para um Processo territorial de Proximidade
Apresentação do produto e da metodologia por um Técnico da ADREPES, Produtor e Consumidor
Apresentação pela MONTE das mais valias de incorporarem a metodologia nos seus territórios.
debate
Moderador - Dr. Rogério Silveira 
Sessão de encerramento
Coordenadora da ADREPES e do Projecto PROVE – Promover e Vender
Presidente do Monte, Prof. Mário de Deus

14h30 
15h00 

15h30

16h00
16h15

17h00

17h30

coMerciAlizAção de ProxiMidAde
11 Abril 2008 / 14h30

ProGrAMA do SeMinÁrio
 Auditório do Fórum Fundação eugénio de Almeida
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cAndidAturAS Ao P.o.P.H.

A 14 de Março o Monte submeteu através do Sistema Integrado 
de Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE) três candidaturas 
a Projectos Formativos, no contexto do Programa Operacional do 
Potencial Humano (POPH). Foram elaboradas duas candidaturas à 
Tipologia de Intervenção 6.1, Formação para a Inclusão: O Projecto 
Abrir Horizontes, que visa promover o desenvolvimento de com-
petências pessoais e sociais junto de públicos desfavorecidos do 
concelho de Arraiolos, nomeadamente, Desempregados de Longa 
Duração (DLD’s), com o objectivo de desencadear mecanismo que 
facilitem a sua integração social e profissional. O Projecto SERES 
-  destinado a jovens em situação de abandono escolar ou em risco 
eminente desta situação, tendo em vista a construção de projectos 
individuais de inclusão. A terceira candidatura apresentada insere-se, 
na Tipologia de Intervenção 2.2, Educação e Formação de Adultos. 
Trata-se de uma acção de dupla certificação, ao nível do 9º ano de 
escolaridade e certificação profissional na área de manicure-pedicu-
re, de nível II, destinada ao concelho de Arraiolos.

AcolHiMento de 
eStAGiÁriAS Pelo Monte

Desde 25 de Fevereiro encontram-se duas estagiárias no Monte, a 
cumprir a Formação Prática em Contexto Real de Trabalho, da Ac-
ção de Formação - Orientação Pedagógica, Acompanhamento e Ava-
liação na função do Tutor de Formação, de nível 5, ministrada pelo 
IEFP. As duas estagiárias estão a desenvolver um Plano de Estágio, 
construído pelo Monte em articulação com a entidade formadora, 
que contempla as seguintes actividades: melhorar os instrumentos 
que integram o dossier de acreditação do Monte enquanto entidade 
formadora e, reunir evidências de modo a permitir a acreditação do 
Monte no domínio da avaliação; reunir e compilar os documentos 
técnico-pedagógicos, utilizados nas acções de formação ministradas 
pelo Monte, no sentido de construir Manuais Técnico Pedagógicos 
nas respectivas áreas. O estágio irá terminar a 30 de Maio, cumprin-
do um total de 400 horas, com a entrega do Relatório de Estágio, 
por parte de cada estagiária,. 
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ViSitA de eStudo dA deleGA-
ção PolAcA A PortuGAl
 
Com o objectivo de conhecer a experiência de implementação do 
programa LEADER, o Monte acolheu no passado mês de Fevereiro 
durante 5 dias, uma delegação Polaca de 20 técnicos representantes 
do Ministério da Agricultura, Autoridades Municipais e de Grupos 
Leader de várias regiões rurais daquele país.
 
Durante a visita de estudo o grupo ficou a conhecer a experiência 
do Monte na Gestão do Leader, bem como vários projectos que 
beneficiaram deste programa de que destacamos o Espaço Etno-
gráfico da Igrejinha, alguns dos empreendimentos de turismo em 
espaço rural inseridos na Rede Europeia de Turismo de Aldeia, e as 
acções desenvolvidas pelo Centro de Estudos de Avifauna Ibérica na 
domínio da conservação da natureza.
 
No âmbito desta visita, a comitiva teve oportunidade para ser re-
cebida pelo Sr. Presidente da Câmara de Arraiolos, a quem coube 
fazer uma breve apresentação do concelho e da forma como este 
tem participado com o Monte na dinamização do Programa Leader 
na região.
 
Tendo em conta os bons resultados alcançados durante a visita de 
estudo, perspectiva-se a celebração de um protocolo de colabora-
ção entre o Agrupamento Monte e a FAPA, entidade que representa 
a Rede de Desenvolvimento Rural na Polónia.

Monte APoiA A eScolA nAS 
coMeMorAçõeS dA cHeGAdA 
dA PriMAVerA.

O Monte-ACE apoiou o Grupo de Matemática e Ciência da Nature-
za da Escola Básica 2,3/S Cunha Rivara de Arraiolos  na sua iniciativa 
para assinalar a “Comemoração Dia Internacional da Floresta/Dia 
Nacional da Árvore” que se realizou no dia 12 de Março, contri-
buindo para isso com a doação de algumas árvores para plantar no 
exterior da escola. 
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YoutH  in  Action

Queres ir viajar pela Europa?
Se gostavas de estudar, trabalhar, integrar programas de intercâm-
bios ou voluntariado e viajar para outro país europeu, agora já é 
possível. Se procuras actividades ou oportunidades na Europa, nós 
temos a solução para ti graças ao Youth in action. 

Este programa promove a mobilidade entre as fronteiras europeias, 
a aprendizagem não formal e o diálogo inter cultural. É uma forma 
de encorajar a inclusão dos jovens independentemente dos seus 
padrões culturais, educacionais ou sociais. 

Para saber como podes fazer tudo isto e muito mais basta contactar-nos.

[contactos do MONTE ou jose.neves@monte-ace.pt ]

noVo Site

Está para breve a publicação do novo site do Monte.  Empenhamo-
nos em criar numa nova imagem, mais dinâmica e actual. Adoptámos 
um conceito de navegar na web inovador que acompanha a evolu-
ção do mundo cibernético. Graficamente é bastante revolucionário, 
sempre actual e adequado às exigências de quem nos visita. 

Com o lançamento deste novo site elegemos uma nova imagem, 
mais agradável e apetecível, com uma gama de cores e linhas, com-
binadas com lettering manuscrito e uma estrutura que convida à 
exploração e descoberta da nossa instituição.

A informação alojada no novo site está mais actualizada e acessível 
para melhor corresponder às expectativas e exigências dos nossos 
visitantes. Nele pode encontrar todas as informações sobre o nosso 
trabalho, projectos, destinatários, parceiros, produtos, publicações e 
serviços.  

Parta para a descoberta e venha conhecer-nos no nosso site em 
www.monte-ace.pt (Brevemente disponível).


