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MONTE cElEbra várias 

parcErias Na GuiNé-bissau

Entre 14 a 18 de Fevereiro de 2011 teve lugar em Bissau, as pri-
meiras jornadas de trabalho com o Instituto da Biodiversidade e 
das Áreas Protegidas da República da Guiné-bissau. Este organismo 
desempenha um papel fundamental na salvaguarda dos recursos na-
turais e na gestão das áreas protegidas do território que, incluindo 
a reserva da Biosfera do Arquipélago Bolama Bijagós, representam 
actualmente mais de 33% de todo o território da Guiné Bissau e 
onde reside cerca de 35% da população rural de total do país. No 
decorrer desta semana de trabalho foram desenvolvidos vários con-
tactos com outras estruturas do Ministério da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, daquele país e bem assim com várias ONG 
locais, com o objectivo de trabalhar áreas de convergência para o 
desenvolvimento de parcerias.

Um dos temas centrais desta visita centrou-se no desenvolvimento 
e dinamização do Fundo de Iniciativas Ambientais Locais junto das 
comunidades rurais das áreas protegidas da Guiné-Bissau, em par-
ticular nas residentes no Parque Natural de Tarrafes de Cacheu. A 
dinamização deste fundo financeiro deverá basear-se em princípios 
semelhantes aos da abordagem LEADER, designadamente, na dina-
mização de diagnósticos participativos para elaboração dos planos 
de desenvolvimento local das diferentes aldeias existentes no Par-
que, e que deverão servir de base à identificação e selecção das 
iniciativas locais, que contribuindo para a biodiversidade e conserva-
ção dos recursos naturais constituem também oportunidades para 
melhorar os rendimentos e as condições de vida das populações, e 
que como tal deverão ser aprovadas.
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O MONTE subscrEvEu a 

DEclaraçãO DE buDapEsTE

O Monte participou a 24 de Janeiro de 2010 no seminário organi-
zado pela Hungarian Rural Association, em parceria com a Rede Ru-
ral Nacional Húngara sobre “Desenvolvimento Rural e LEADER na 
Estratégia Europa 2020” onde assinou, juntamente com 215 repre-
sentantes de organizações de 22 Estados-membros, a Declaração 
de Budapeste, a qual enfatiza a Abordagem LEADER na Estratégia 
Europa 2020. 

O documento foi assinado por 139 participantes do seminário da 
Rede Europeia de Desenvolvimento Rural, realizado em Bruxelas 
(19 e 20 de Janeiro), onde começou a ser preparado, e mais 77 do 
seminário organizado a 24 de Janeiro, na cidade de Budapeste, Hun-
gria, onde foi aprovado.

A Declaração de Budapeste ressalva a Abordagem LEADER no 
apoio ao desenvolvimento rural, “enquanto ferramenta que pode 
apoiar de forma eficiente e directa as necessidades locais, promo-
vendo soluções inovadoras e sendo também capaz de lidar com 
desafios complexos”.

O documento diz ainda que o LEADER, “reconhecido internacio-
nalmente como um método muito bem adaptado para enfrentar os 
desafios que enfrentam as sociedades rurais”, apresenta resultados 
significativos a vários níveis do desenvolvimento, tais como a fixação 
da população rural, a criação de emprego, a diversificação da econo-
mia local, o reforço das micro e pequenas empresas, e a atenuação 
das mudanças climáticas e dos problemas sociais.

MONTE parTicipa EM acçãO 

DE FOrMaçãO sObrE 

“plaNEaMENTO EsTraTéGicO” 

A Plataforma Portuguesa das O.N.G.D. desenvolveu em Lisboa a 
acção de formação “Planeamento Estratégico” dirigida a técnicos e 
dirigentes das ONGD nos dias 2, 3 e 4 de Março. 

No seguimento do Plano Estratégico do Monte para o quadriénio 
2010-2013, o técnico João Antunes participou nesta acção dinami-
zada pela formadora Cláudia Caldeirinha. Os conteúdos desta acção 
de formação foram os seguintes: “Sobre o Planeamento Estratégico”; 
“Preparar o processo de Planeamento Estratégico I”; “Sobre o Pla-
neamento Estratégico II”; “O processo de Planeamento Estratégico”; 
“Definir o enquadramento estratégico”; “Objectivos”; “Monitoriza-
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ção e Avaliação do Plano Estratégico”; “Implicações internas e gestão 
da mudança”; “Próximos passos e o pós-Planeamento Estratégico”; 
“Conselhos para a implementação das novas competências - “Plano 
de Acção de cada participante” e “Recapitulação - A Caixa de ferra-
mentas do Planeamento Estratégico”.  

Este evento contou com uma comunicação do I.P.A.D. em que desta-
cou a necessidade das O.N.G.D. dotarem-se dos respectivos Planos 
Estratégicos e efectuarem os processos de planeamento.   

A participação nesta acção formativa foi adequada e relevante num 
momento em que o Monte está a proceder à monitorização do 
respectivo Plano Estratégico. 

a parcEria pOrTuGuEsa DO 
prOjEcTO WiNNET8 (www.winnet8.eu) 

“promoção da igualdade de Género na Europa” 

parTicipOu, DE 14 a 16 DE MarçO, 
NO 3.º ENcONTrO cONjuNTO 
DO prOjEcTO EM sEiNäjOki, Na 
FiNlâNDia.

Portugal esteve representado nesta iniciativa por membros da par-
ceria Universidade de Évora/ CCDR Alentejo e por representantes 
do Grupo de Multi-Actores (Município de Reguengos de Monsaraz e 
Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE).

O evento “RESEARCH WORKSHOP ON THE POTENTIAL OF 
WRC TO INFLUENCE GENDER EQUALITY IN REGIONAL GRO-
WTH POLICIES AND MID-CONFERENCE OF WINNET 8”, incluiu 
uma reunião de coordenação, um workshop de investigação e uma 
conferência intercalar de parceiros, foram apresentados e analisados 
os WRC que já estão em funcionamento e os restantes, apresentaram 
seu plano de acção para a implementação do WRC na sua região. 

Esta iniciativa visou a realização de um ponto de situação sobre as 
actividades desenvolvidas, reajustar o calendário das actividades a de-
senvolver e, ainda, debater o potencial dos Women Resources Cen-
tres (WRCs) e a sua influência na inclusão da Igualdade de Género nas 
políticas de desenvolvimento regional.

Participaram na reunião todos os parceiros dos 8 países envolvidos 
(Grécia;    Finlândia;   Escócia, Reino Unido,   Suécia,    Bulgária;    Poló-
nia;    Portugal e    Itália) e representantes do MAG que participaram 
como Process Choaches.

Nesta viagem os participantes portugueses prepararam a mesa re-
donda que se irá realizar em 19 de Abril na CCDRA. Esta mesa redon-
da tem como principal objectivo o envolvimento do poder político.
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MONTE parTicipa NO 
WOrkshOp “NOvas 
TENDêNcias Da cOOpEraçãO 
para O DEsENvOlviMENTO”

No dia 15 de Março, a Plataforma Portuguesa das Organizações 
Não-Governamentais para o Desenvolvimento realizou o Workshop 
“Novas Tendências da Cooperação para o Desenvolvimento”. O 
mesmo foi ministrado por Izabella Toth, consultora da ONGD ho-
landesa “Cordaid” que ao nível da “CONCORD” (Confederação 
Europeia de Organizações Não Governamentais de Ajuda e Desen-
volvimento) assume a presidência do grupo de financiamento do 
desenvolvimento (FDR) junto da Comissão Europeia.

Na primeira parte do workshop foram abordadas, em linhas gerais, 
as tendências de modelos, políticas e instrumentos de apoio, para o 
período de 2014-2021, no âmbito da cooperação para o desenvol-
vimento.

Na segunda parte foi apresentada a estrutura e modo de actuação 
da CONCORD.

Após o workshop realizou-se a 25ª Assembleia Geral da Plataforma. 

balÓi D’hOrTa - caNDiDaTura 
aprEsENTaDa à c.E. 

O Monte apresentou em Março de 2010 uma candidatura à linha de 
financiamento para Programas para Actores não estatais e actores 
locais no desenvolvimento, da Comissão Europeia, para Cabo Verde. 
A proposta de candidatura Balói d’horta foi elaborada em parceira 
com o Conselho Local de Parceiros de Santo Antão e envolve um 
conjunto diversificado de actores daquela ilha. Tem como objectivo 
implementar e desenvolver o comercio de proximidade com peque-
nos produtores de Santo Antão, até Dezembro de 2013. 

O Monte perspectiva disseminar na ilha de Santo Antão - Cabo ver-
de, a experiência de comercio de proximidade, em curso no seu 
território, através da implementação do projecto Prove - Cabaz do 
Hortelão.
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MONTE parTicipa EM rEuNiãO 
cOM a GEsTOra DO prODEr

No passado dia 17 de Fevereiro, a técnica da ETL Maria Casinhas e 
Afonso Alvito membro da associada Vendas Novas Porta do Alente-
jo, em representação do GAL MONTE, participaram na reunião de 
trabalho com a gestora do PRODER, Drª Gabriela Ventura. A reu-
nião teve como objectivo fazer um ponto de situação dos concursos 
após o encerramento do 1.º concurso, no que diz respeito à exe-
cução das medidas 3.1 e 3.2, pedidos de pagamento, distribuição da 
reserva de eficiência e critérios de atribuição e finalmente foi feita 
a apresentação de uma síntese do relatório do secretariado técnico 
de auditoria sobre os controlos de qualidade realizados. A Gestora 
aproveitou para agradecer a todos os GAL que se empenharam para 
aumentar a execução do PRODER no final de 2010 e informou que 
até ao momento foram aprovados 1260 pedidos de apoio que criam 
2000 postos de trabalho em zonas rurais. 

MONTE caNDiDaTa prOjEcTO 
aO prOGraMa EDp sOliDária 

O Monte candidatou um projecto ao Programa EDP Solidária 2011 
(8.ª Edição). Este Programa visa apoiar projectos que têm como ob-
jectivos a melhoria da qualidade de vida, em particular de pessoas 
socialmente desfavorecidas e a integração de comunidades em risco 
de exclusão social. 

Num contexto marcado por extremas dificuldades económicas e 
sociais, somado ao facto de Arraiolos ser um concelho envelhecido 
e do interior, importa desenvolver uma resposta social integrada 
para combater a privação, pobreza e a exclusão social.  

Os projectos seleccionados serão anunciados numa cerimónia que 
se realizará no dia 29 de abril, no Museu da Eletricidade, no âmbito 
de uma conferência subordinada ao tema da inclusão social.
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