
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

 

 

Quem dinamiza …  
O projeto é promovido pela MONTE, em parceria 

com o ICAAM/Uévora - Instituto das Ciências 

Agrárias e Ambientais Mediterrânicas com a AJA-

SUL - Associação de Jovens Agricultores do Sul. 

Conta ainda com a colaboração e apoio do IEFP. 

Temática Transversal:     
Tolerância e Compreensão Intercultural 

O projeto integra a capacitação para a intercultu-

ralidade, assente no respeito e compreensão das 

diferenças de cada pessoa. Propõe a construção 

de pontes entre pessoas e organizações, e de 

formas de comunicação, tendo por base a tole-

rância para uma maior consciência e respeito, 

numa lógica de educação para uma cidadania 

global, promoção do diálogo e da compreensão.  

New Deal - Innovation 
Iniciativa de Cooperação Bilateral 
 

Seminário Internacional com a participação de 

dois centros de investigação Noruegueses:  

Norwegian Forest and Landscape Institute, e, 

Centre for Rural Research. [22-23 Setembro 

2015] 

Contacte-nos 

Monte, ACE 
Rua Joaquim Basílio Lopes, n.º 1 

7040-066 Arraiolos 
Telf. 266 490 090 

 
Visite-nos:  

www.monte-ace.pt 
www.facebook.com/monteace 

www.facebook.com/projetoNewDeal  



As Nossas Atividades ... 
A ação consiste na dinamização de: 

• Encontros Temáticos,  para identificar 

oportunidades e necessidades; elementos 

inovadores; e acesso a financiamento;  

• Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo 
Agrícola, que disponibiliza acompanha-

mento e aconselhamento técnico com servi-

ços especializados, que contribuem para a 

construção de projetos agrícolas e criação do 

autoemprego dos jovens; 

• Ações de formação especificas, nas áreas da 

agricultura biológica, produção integrada, 

comercialização e …, planeamento e gestão 

de projetos, liderança e motivação de equi-

pas, relacionamento interpessoal 

• Visitas a explorações agrícolas para co-

nhecimento de novas práticas agrícolas, ino-

vadoras e de sucesso 

• Estágio profissional, integrado na Medida 

de Estágio-Emprego do IEFP; 

• Participação no GREENFEST 2015, de 8 a 

11 Outubro 2015, no Centro de Congressos 

do Estoril,  

 

O Que é ... 
 

A New Deal for Youth Employment é um pro-

jeto inovador na área da capacitação e apoio a 

investimento destinado a jovens empreendedores 

no sector agrícola, com o objetivo de contribuir 

para a empregabilidade na região do Alentejo 

Central, financiado pelo Programa de Cidadania 

Ativa – EEA GRANTS, gerido pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, com o apoio da Noruega, 

Islândia e Liechtenstein.  

O projeto centra a intervenção no Empreendedo-

rismo e criação de Emprego no sector agrícola, 

no papel da agricultura e do agroalimentar como 

elementos para o desenvolvimento sustentável da 

região.  

O projeto propõe-se reforçar a dinâmica das re-

des existentes no território para a reflexão de 

temáticas como o empreendedorismo, os peque-

nos investimentos agrícolas e bolsa de terras, 

segurança alimentar e a comercialização de pro-

ximidade, transversais ao projeto que podem con-

tribuir para a identificação de oportunidades e de 

elementos inovadores no sector agrícola e na 

região.  

Tens formação nas áreas 

agrícola, produção animal, 

ou afins… 

ESTE É O TEU PROJETO!!! 

 


