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APRESENTAÇÃO DO PROJECTO 

“CASA - REDE DE SOLIDARIEDADES”

No dia 14 de Maio, foi apresentado formalmente na Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal de Arraiolos o projecto “CASA - Redes de Solidariedades” 
cuja entidade responsável é o MONTE - Desenvolvimento Alentejo Central, 
A.C.E. Desde a elaboração do projecto “CASA - Redes de Solidariedades” 
que a Câmara Municipal de Arraiolos tem sido um parceiro importante, 
inclusivamente na apresentação, esteve presente o Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Arraiolos.  
O projecto “CASA - Redes de Solidariedades” enquadra-se no âmbito do Eixo 
5 do Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento Social. 
Este projecto desenvolver-se-á no concelho de Arraiolos e irá decorrer entre 
Março de 2004 e Dezembro de 2005.  
O principal objectivo do “CASA - Redes de Solidariedades” é promover o 
Desenvolvimento Social através da inclusão social e da inserção profissional 
das pessoas do concelho de Arraiolos. 
A questão das parcerias é fundamental num projecto deste tipo, por isso 
mesmo estão já formalizadas parcerias com algumas entidades locais, regionais 
e até nacionais. As parcerias já formalizadas são: Câmara Municipal de Arraiolos; 
Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos; Santa Casa da Misericórdia do 
Vimieiro; Escola Básica dos 2º e 3º ciclo com Ensino Secundário Cunha Rivara 
de Arraiolos; Agrupamento de Escolas de Arraiolos; CIDM - Comissão para a 
Igualdade e para os Direitos das Mulheres; CEAI - Centro de Estudos da Avifauna 
Ibérica; DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e CLAI 
- Centro Local de Apoio ao Imigrante de Évora. Contudo, os representantes 
das entidades presentes que ainda não formalizaram oficialmente a parceria, 
mostraram disponibilidade para cooperar no desenvolvimento de algumas 
actividades do projecto “CASA - Redes de Solidariedades”. 
Registou-se a presença de mais de 40 pessoas que em representação das 
várias entidades, ou mesmo em nome individual, que não quiseram deixar de 
estar presentes na apresentação deste projecto de desenvolvimento sócio-

comunitário para o concelho de Arraiolos.    
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ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

“ANIMADORES LOCAIS DO PROJECTO”

Iniciou-se no dia 11 de Maio de 2004 e decorre até 13 de Julho do mesmo ano, 
a acção de formação “Animadores Locais do Projecto”. 
Os formandos(as) desta acção são jovens à procura de primeiro ou novo 
emprego provenientes das várias freguesias do concelho de Arraiolos. 
Os objectivos desta acção de formação são: contribuir para o desenvolvimento 
pessoal, profissional e social dos formandos; capacitar em termos técnicos para 
a concepção e encaminhamento de projectos e de iniciativas locais; criar uma 
rede de intercâmbio e de entre ajuda que integre todos os animadores e a 
equipa técnica; criar um corpo de técnicos especializados que apoie de forma 
eficaz as acções de desenvolvimento sócio-comunitário.

BÚSSOLA PROFISSIONAL

O projecto “CASA - Redes de Solidariedades”, através da actividade “Bússola 
profissional” esteve presente na semana cultural da Escola Básica dos 2º e 3º 
ciclos com Ensino Secundário Cunha Rivara. 
Num stand colocado no pavilhão multiusos da Escola, os jovens puderam 
questionar e conhecer o percurso formativo e profissional de um webdesigner. 
Posteriormente, realizou-se na sala informática da Escola uma sessão de 
informação/sensibilização sobre a animação de páginas para a Internet, 
recorrendo para esse efeito ao programa informático Flash. 
Através da primeira acção da “Bússola profissional”, julgamos que os jovens 
ficaram a conhecer melhor a actividade profissional de webdesign. No futuro, 
haverá mais profissões apresentadas na Escola enquadradas na “Bússola 

profissional”, desta vez com outras actividades profissionais. 

n o t í c i a s  d o  m o n t e



3.º FÓRUM PRESENCIAL DE ENTIDADES 

PROMOTORAS DE PROJECTOS DE 

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-COMUNITÁRIO

No dia 27 de Maio, dois técnicos do projecto “CASA - Redes de Solidariedades” 
estiveram presentes em Montemor-o-Novo para participar nos trabalhos do 3.º 
Fórum Presencial de Entidades Promotoras de Projectos de desenvolvimento 
Sócio-Comunitário. 
Este Fórum surge no âmbito do projecto “Além Monte” da responsabilidade 
da MARCA - Associação para o Desenvolvimento Local de Montemor-o-Novo 
e é financiado, tal como o projecto “CASA - Redes de Solidariedades” pelo 
Eixo 5 do Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento 
Social.
As temáticas abordadas e debatidas neste Fórum incidiram essencialmente 
sobre a temática “Boas Práticas/Práticas em Dificuldade”. Foram apresentados 
dois casos de práticas em dificuldade e dois casos de boas práticas. O 
MONTE - Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E. apresentou nesta sessão 
um exemplo de uma boa prática. A boa prática apresentada foi o projecto 
“Artesanato XXI: Novas práticas de integração sócio-profissional” financiado 
pela Iniciativa Comunitária Equal.    
Registou-se muita participação e envolvimento dos técnicos presentes que 
desenvolvem projectos no quadro do Eixo 5 do P.O.E.F.D.S., deste modo o 
debate foi bastante profícuo e muito interessante para todos aqueles que 
estiveram presentes nesta sessão. 
  

ESPAÇO INTERNET 

“MONITOR AMIGO”

Na sede do MONTE em Arraiolos, situada na Rua Joaquim Basílio Lopes, existe 
um espaço Internet denominado “Monitor Amigo”. O MONTE constituiu 
o espaço Internet, apoiado pelo contrato-programa denominado “Clique 
Solidário” estabelecido entre o I.S.S.S. e o P.O.S.I.
Com este espaço, pretende-se constituir um espaço gratuito e aberto à 
comunidade, tendo em vista o contacto inicial ou a familiarização dos cidadãos 
com o uso das tecnologias de informação. Visa ainda conferir a certificação 
de competências básicas em tecnologias de informação, nomeadamente a 
atribuição do Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação 
e Comunicação.
O horário de funcionamento do espaço Internet “Monitor Amigo” é das 10 às 
18 horas. Este espaço estará em funcionamento até Dezembro de 2006.
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