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Nos JuNte – eNtrega de Cer-
tifiCados aos 19 formaNdos 
em saNto aNtão (Cabo Verde), 
e iPad aProVa a seguNda fase
Terminou a 8 de Outubro no Centro Agrícola de Afonso Marinho, 
na Ribeira Grande, Santo Antão o primeiro Curso de Formação 
de Formadores para Desenvolvimento Comunitário, Planeamento, 
Gestão e Avaliação de Projectos”. A acção com uma carga horária 
de 120 horas, teve início em Janeiro de 2010 envolveu 19 formandos, 
incluindo três animadores locais do projecto de luta contra a pobre-
za, identificados pelo parceiro do Projecto Nos Junte, a Comissão 
Regional de Parceiros de Santo Antão (CRP-SA). Actualmente está 
em curso a sua certificação desta formação pelo IEFP de Cabo Ver-
de, e assim o reconhecimento de competências profissionais a estes 
quadros superiores caboverdianos. A CRP-SA e o Monte preparam 
em conjunto novas iniciativas neste domínio, em particular em várias 
comunidades locais da Ilha de Santo Antão dando inicio à 2 fase do 
Nos Junte, bem como o lançamento do projecto de Cooperação EI-
DER- Empreendedorismo e Inovação para o Desenvolvimento Ru-
ral, que tem por objectivo reforçar competências na área da gestão 
empresarial e apoiar iniciativas geradoras de rendimentos.
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miNistro da agriCultura 
deseNVolVimeNto rural e 
PesCas Visita festa da ViNha 
e do ViNho 2010
O Ministro da Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas, António 
Serrano, deslocou-se no passado dia 6 de Novembro à Festa da Vi-
nha e do Vinho 2010, em Borba, onde visitou o stand da Associação 
de Desenvolvimento Montes Claros (ADMC). 

Esta Associada do MONTE, ACE, com a sua presença no evento di-
vulgou a ELD do GAL MONTE para o Subprograma 3 do PRODER 
/ Abordagem LEADER.

i eNCoNtro NaCioNal ProVe
Responsáveis pelo PROVE confirmam o sucesso da iniciativa e apon-
tam novos caminhos para a relação de proximidade entre produto-
res e consumidores.

Dar resposta às solicitações para a criação de novos núcleos PROVE 
e acrescentar novas fontes de receita ao rendimento dos agriculto-
res são os objectivos do projecto apoiado pelo subprograma 3 do 
PRODER, cujo contrato de financiamento entregue no dia 11 de 
Novembro, por António Serrano, Ministro da Agricultura Desenvol-
vimento Rural e Pescas, aos 8 GAL envolvidos no processo.

O I Encontro Nacional PROVE, que reuniu em Palmela, agricultores, 
consumidores e técnicos das entidades que estão a implementar 
esta metodologia de comercialização de proximidade. O projecto 
prevê um financiamento que ascende a 400 mil euros para a criação 
e desenvolvimento de núcleos PROVE nos territórios do Vale do 
Minho, Vale do Sousa, Baixo Tâmega, entre Douro e Vouga, Ribatejo 
Interior, Península de Setúbal e Interior Algarvio.

Manuela Sampaio, coordenadora da ADREPES, referiu que, estão 
neste momento constituídos 17 núcleos PROVE, que envolvem 50 
produtores agrícolas e 800 consumidores. Ainda segundo aquela 
responsável são comercializadas todas as semanas 5 toneladas de 
produtos hortofrutícolas, correspondendo a um rendimento médio 
mensal de 560 euros por agricultor.

Face a estes dados, António Serrano, defendeu a comercialização 
de proximidade como uma solução válida para os produtores que 
não têm dimensão para discutir preços com a grande distribuição, 
apontando o PROVE como um exemplo a seguir.
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Cabaz do hortelão – 
reuNião Com os agriCultores

No seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 
2008 com o grupo de produtores de Montemor-o-Novo, realiza-
ram-se 2 reuniões no mês de Novembro com o principal objectivo 
de implementar as actividades do Projecto PROVE – Promover e 
Vender.  

O projecto PROVE enquadra-se no âmbito da Medida 3.4 – Coo-
peração LEADER para o Desenvolvimento, Componente 2, Acção 
3.4.1 – Cooperação Interterritorial.

No âmbito deste projecto o Monte é responsável pelo desenvolvi-
mento das acções previstas no território de intervenção do Alente-
jo Central de que se destacam:

- O alargamento e a consolidação da rede de comercialização de 
proximidade no território;

- Seleccionar uma exploração, em Montemor-o-Novo, que servirá 
de modelo para as intervenções com vista à obtenção de fontes de 
rendimento alternativas à produção agrícola.

- Elaboração de um Manual de Intervenção nas Explorações Agríco-
las com base nas intervenções a realizar e nos resultados obtidos na 
experiência da exploração modelo.

No final destas sessões de trabalho, os produtores conjuntamente 
com o Monte decidiram a exploração modelo, identificaram os me-
lhoramentos a serem feitos na exploração e definiram o prazo para 
a execução do projecto. 

Sendo um projecto em Cooperação foram focados outros pontos 
para o desenvolvimento do projecto, tais como a colaboração de 
todos os produtores e técnicos e a importância da exploração mo-
delo como referência para os produtores e consumidores Prove de 
todo o país.

semiNário dediCado aos 
obJeCtiVos de deseNVol-
VimeNto do miléNio - um 
PequeNo Passo Para uma 
graNde meta -

No dia 25 de Novembro, quinta-feira, realizou-se no Pavilhão Mul-
tiusos na vila de Arraiolos um Seminário dedicado aos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM), organizado pelo Monte -  
A.C.E. e pela A.P.F. Alentejo. Pretendeu-se discutir e reflectir acerca 
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do(s) contributo(s) de Portugal  para a concretização dos Objec-
tivos de Desenvolvimento do Milénio 3 (Promover a Igualdade de 
Género), 4 (Diminuir a Mortalidade Infantil), 5 (Melhorar as condi-
ções de saúde materna) e 6 (Prevenir/reduzir o VIH/SIDA, a malária 
e outras doenças graves) e do trabalho que ainda poderá ser feito 
para que a nossa nação atinja as metas a que se comprometeu até 
2015 e simultaneamente ajude os países lusófonos a concretizar as 
suas. 
A sessão de abertura esteve a cargo do Prof. Dr. Eduardo Figueira, 
Presidente do Conselho da Administração do Monte – A.C.E., do 
Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos, Jerónimo Lóios e da 
Directora Regional da A.P.F. Alentejo, a Dra Fátima Breia. 

Dividiu-se depois os trabalhos em dois painéis. O primeiro painel foi 
dedicado à Mortalidade Infantil, à Saúde Materna e ao VIH/SIDA e 
outras doenças graves. A Dra. Conceição Margalha, da ARS do Alen-
tejo moderou a mesa constituída pela Dra Alice Frade, pela Dra 
Carolina Estróia, pela Dra Mónica Dias e pela Dra Maria Sacchetti. O 
segundo painel foi dedicado à temática da Igualdade de Género – 3º 
ODM -, tendo sido moderado pela Coordenadora da APF Alentejo, 
Dra. Catarina Araújo. Estiveram presentes na mesa deste painel a 
Dra. Inês Campos, da Campanha Objectivo 2015 e a Dra. Marta 
Alter, Directora Técnica da Associação Monte – ACE.

O final da manhã ficou ainda marcado pela apresentação da peça: 
“Sara”, pelo Grupo de Teatro Amador de Arraiolos “Dupla Perso-
nalidade”, versando a violência doméstica, a negligência parental, os 
maus tratos e desrespeito pela vida humana.. 

A parte da tarde iniciou-se com a enérgica actuação da Tuna Aca-
démica do Liceu de Évora, que paralelamente à boa disposição quis 
também demonstrar a sua preocupação relativamente às questões 
dos ODM, tendo tocado uma música com a declamação do poema: 
“Urgentemente”, de Eugénio de Andrade. 

Realizou-se posteriormente uma mesa redonda, composta  pela Dé-
bora Santos (JCP de Évora), pela Maria Capoulas (JSD de Évora), 
pelo moderador Luís Matias (Diana FM), pela Rita Santos (Conselho 
Nacional de Juventude) e por Carlos Bacalhau (JS de Évora). 

A terminar o dia do seminário procedeu-se à leitura e assinatura da 
“Declaração 3456 – Dizer Sim ao Desenvolvimento e à Cidadania 
Global”, onde os participantes reforçaram o compromisso de pro-
moção e defesa dos direitos, igualdade e saúde de todas as pessoas, 
reforçando o subscrito pelo Estado Português na Cimeira do Milé-
nio (Nova Iorque, 2000, 2005 e 2010) e apelando aos parlamentares 
e governantes que desenvolvam todos os esforços para o alcance 
das metas contempladas nos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio3, 4, 5 e 6.
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o moNte Visita o CeNtro 
de reCursos de mulheres – 
ergaNi, em thessaloNiki, Na 
gréCia e aComPaNha a 
reuNião de ParCeiros do 
WrC, Na ilha de saN sérVolo, 
em VeNeza

A Técnica do Monte, Maria Casinhas, integrou o grupo do MAG 
(Multi Actor Groups), que visitou, no passado mês de Novembro, 
nos dias 17 e 18, o Women Resource Centre (WRC Ergani), em 
Thessaloniki, Grécia, no âmbito do projecto Winnet 8 (www.win-
net8.eu).    

O projecto WINNET 8, “Mulheres em Rede 8”, de origem sueca, 
visa a constituição em regime associativo de Centros de Recursos 
de Mulheres (WRC) na Europa, com o objectivo de oferecer solu-
ções a diversas questões de ordem social, educacional e qualificação 
ou de acesso ao emprego.

O WRC Ergani é uma ONG, criado em 1991. É membro fundador 
do WINNET EUROPE (Associação Europeia de Centros de Recur-
sos de Mulheres) e presta um conjunto diversificado de apoio às 
mulheres que querem entrar ou reentrar no mercado de trabalho; 
melhorar a sua posição no mercado de trabalho; criar ou melhorar 
o seu próprio negócio; iniciar ou melhorar  cooperativas de mulhe-
res e melhorar os seus conhecimentos de TIC e/ou gestão, através 
de acções de formação.

A visita teve como principal objectivo mapear o território regional, 
recolher no âmbito do empreendorismo feminino um conjunto de 
boas práticas existentes, para que no futuro, se venha a criar na 
região Alentejo, um Centro de Recursos de Empreendedorismo de 
Mulheres, cuja dinâmica será responsável o MONTE.

Para além dos objectivos, serviços prestados e metodologias do 
Ergani Centre, conhecemos ainda duas cooperativas de mulheres 
“Kipseli”  e “Agioi Anargyroi”; o Restaurante “Mamisio”, a loja da 
artesã Peri Technis, projectos criados com o apoio do WRC Ergani, 
e o Município de Sykies.

A visita superou as expectativas, devido ao apoio integrado que tan-
to o Ergani Centro como os seus parceiros prestam às suas benefi-
ciárias e pelos métodos de trabalho, horários e serviços oferecidos 
pela Assistência Social do Município de sykies. Verificou-se assim que 
algumas destas práticas podem ser transferidas para a nossa região 
e para um futuro WRC do Alentejo.  

A troca de experiências entre os parceiros do projecto e dos par-
ceiros, culminou com em Veneza, nos dias 29 e 30 de Novembro, 
onde se realizaram workshops temáticos e sessões de trabalho 
sobre a problemática de Género e boas práticas transferíveis nos 
territórios parceiros do Winnet8.
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NúCleo de VoluNtariado de 
Proximidade de arraiolos 
PartiCiPa No Programa de 
rádio “VoluNtariado em 
direCto”.

No dia 3 de Dezembro, o Núcleo de Voluntariado de Proximidade 
de Arraiolos (NVPA) participou nas comemorações do Dia Interna-
cional do Voluntariado.

No período da manhã, o grupo composto por 7 voluntárias do 
NVPA, teve a oportunidade de assistir ao lançamento dos nºs 3 e 
4 dos “Cadernos do Voluntariado”, editados pela Fundação Eugénio 
de Almeida (FEA).

Após o almoço que juntou voluntários de Serpa, Alvito, Évora, Vidi-
gueira e Arraiolos, o grupo dirigiu-se ao auditório da rádio Telefonia 
do Alentejo/jornal Diário do Sul para participar no programa “Vo-
luntariado em Directo”, organizado pela FEA em parceria com o 
Contrato Local de Desenvolvimento Social de Évora e aquela rádio 
local.

Juntamente com os representantes do Monte ACE e das instituições 
acima referidas, estiveram presentes os responsáveis pelos projec-
tos de voluntariado das Associações Ser Vida (Serpa), bem como das 
Câmaras Municipais de Alvito e Vidigueira, os quais tiveram a opor-
tunidade de partilhar as suas experiências, numa emissão em directo. 

Após o programa de rádio, foi ainda efectuada uma visita à Adega 
da Cartuxa, para mais um momento de convívio entre colegas e 
voluntários.

o moNte foi CredeNCiado 
Pelo iefP, Para Prestar aPoio 
a iNiCiatiVas de Criação de 
emPrego No aleNteJo CeNtral
O MONTE – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE, é a entida-
de credenciada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP) no Alentejo Central, para prestar apoio técnico à criação 
e consolidação de projectos no âmbito do Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego, criado pela 
Portaria n.º 985/2009, de 4 de Setembro.

O MONTE foi seleccionado no conjunto das 155 propostas nacio-
nais que chegaram ao IEFP, tendo a proposta que apresentou, ficado 
classificada em terceiro lugar nacional.

 A credenciação agora obtida, permitirá à organização MONTE di-
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versificar e aumentar o apoio já disponibilizado às iniciativas empre-
sariais, na Região do Alentejo Central, acompanhando-as, prestando 
apoio técnico, realizando acções de formação e de consultoria na 
área da gestão, e outros serviços de apoio que contribuam para au-
mentar o empreendedorismo e a criação de emprego nesta região.

CeNtro de reCursos Para 
o deseNVolVimeNto rural, 
aProVado Pelo Programa 
da rede rural NaCioNal 
Em Dezembro de 2010, o Programa da Rede Rural Nacional, apro-
vou o Projecto apresentado pelo Monte à área AI2 - Facilitação da 
Cooperação: o Centro de Recursos para o Desenvolvimento Rural. 
Esta aprovação permitirá dinamizar este Centro e plataforma de e-
learning em que assenta a estratégia de cooperação que o MONTE 
actualmente desenvolve com Cabo Verde e que servirá de apoio à 
sua intervenção futura noutros territórios. A candidatura envolve 
vários recursos técnicos da equipa do Monte e força as suas asses-
sorias especializadas na área das novas tecnologias de informação, 
em particular, na área do moodle. Aguarda-se que até ao fim do mês 
de Janeiro de 2011 sejam ainda aprovadas as candidaturas apresen-
tadas à área AI1 - Capitalização da Experiência e do Conhecimento 
daquele Programa Nacional e bem assim a candidatura da Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, sobre as estratégias 
locais de desenvolvimento e modelos de governança, cuja parceria 
integra ainda a Universidade de Évora.

abertura do 2º CoNCurso 
subPrograma 3 do Proder – 
gal moNte
O GAL MONTE abriu o segundo concurso para apresentação de 
Pedidos de Apoio (PA) ao Subprograma 3 do PRODER / Abordagem 
LEADER.

Este período decorreu de 2 de Novembro a 3 e 10 de Dezembro, 
para as Medidas 3.1 e 3.2, respectivamente. No total foram recep-
cionadas por esta ETL 68 candidaturas, na sua maioria (68%) para 
a Medida 3.1, a qual concentrou 75% do investimento apresentado. 
No global estima-se que o investimento apresentado nas candida-
turas na ordem dos 7,8 milhões de euros possa contribuir para a 
criação de 110 postos de trabalho e para a manutenção de 106 
postos de trabalho.
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almoço de Natal 
dos téCNiCos

Os técnicos do Monte e A.D.L. associa-
das estiveram juntos num almoço de 
convívio no passado dia 17 de Dezem-
bro num restaurante em Évora.

No culminar de um intenso ano de tra-
balho, reuniram-se vinte e um técnicos 
para assinalar a época festiva do Natal 
com muita alegria e boa disposição.   

ACÇÕES P.A. APRESENTADOS INVESTIMENTO DESPESA PÚBLICA 

(ESTIMADA)

POSTOS DE TRABALHO 

(PREVISTOS)

CRIAÇÃO MANUTENÇÃO

311 5 712.956,84 406.385,40 4 5

312 28 3.079.710,39 1.755.434,92 71 28

313 13 2.089.441,39 1.190.981,59 21 5

Total 31 46 5.882.108,62 3.352.801,91 96 38

321 12 993.901,66 596.341,00 6 22

322 10 975.768,75 731.826,56 9 46

Total 32 22 1.969.670,41 1.328.167,56 15 68

TOTAL 68 7.851.779,03 4.680.969,47 111 106


