
Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E.

notícias do monte

Projectos de cooPeração

Portugal e França – Novas técnicas de Pastoreio

No passado dia 24 de Abril, o Monte recebeu vários representantes 
do GAL Châtaigneraie Limousine (França). A visita teve por objecti-
vo analisar possíveis áreas de trabalho de cooperação entre os agri-
cultores daquela região francesa e os da região do Alentejo Central. 
Uma das áreas em discussão está ligada ao desenvolvimento de (no-
vas) técnicas de pastoreio, através da utilização de raças adequadas 
de cães pastores. Para além dos membros da equipa técnica do GAL, 
estiveram também pressentes agricultores franceses e um represen-
tante da Associação Portuguesa de Utilizadores de Cães Pastores, 
que tem entre os seus associados várias explorações agrícolas desta 
região do Alentejo. Espera-se que estes contactos possam formalizar 
uma parceria para um projecto no âmbito do Eixo 3 do Proder.

Grupo de trabalho Pequenos Produtores / 
Produtos tradicionais

O Monte, integra um Grupo de Trabalho sobre Produtos Locais 
(Projecto Sementes do Futuro) da Federação Minha Terra, entidade 
convidada pelo Grupo de Trabalho Pequenos Produtores / Produtos 
Tradicionais, da Comissão Parlamentar “Assuntos Económicos, Ino-
vação e Desenvolvimento Regional”, para uma audição sobre este 
tema no âmbito da preparação de um novo quadro legislativo sobre 
esta matéria, que teve lugar no passado dia 6 de Maio.

Essa reunião veio a constituir um primeiro encontro para auscul-
tação de opiniões e sensibilidades sobre aquela matéria; no âmbito 
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desta reunião a MINHA TERRA assumiu o compromisso de entre-
gar até ao final de Maio um documento de sugestões e comentários 
sobre a pequena produção e os produtos tradicionais e a adequação 
da legislação, com base na experiência de terreno das ADL, em par-
ticular no quadro da implementação dos programas LEADER.

Para a preparação deste documento, o Monte consultou vários pro-
dutores de produtos tradicionais da Região do Alentejo Central dos 
quais recebeu vários contributos para a elaboração da referida pro-
posta. No passado dia 21 de Maio, no âmbito do referido Grupo de 
Trabalho sobre Produtos Locais, foi realizada novo encontro das As-
sociações de Desenvolvimento Local (In Loco, Adrepes, Desteque, 
Aderal, LeaderSor, Minha Terra e Monte), para discussão dos termos 
e conteúdo da proposta a apresentar à Comissão Parlamentar. Da 
análise dos principais Regulamentos Comunitários e da Proposta de 
Lei para a Regulamentação o licenciamento da Actividade Industrial, 
verifica-se a necessidade de definir regras especificas para a produ-
ção artesanal em pequena (micro) escala e para a venda directa, as-
pectos que sendo omissos na proposta de lei, estão consagrados na 
legislação comunitária. O Grupo de Trabalho sobre Produtos locais 
espera concluir este trabalho no início do mês de Junho.

Universidade rural europeia – Polónia 2008

Entre os dias 12 e 15 de Junho de 2008 vai decorrer no Colégio de 
Turismo e Ecologia em Sucha Beskidzka a Universidade Rural Euro-
peia (URE) de 2008 promovida pela APURE. A APURE – Associação 
para as Universidades Rurais Europeias é uma Organização Não 
Governamental (ONG) europeia, é desde 1998 membro do Comité 
Consultivo sobre “Desenvolvimento Rural” da Comissão Europeia. 
A última URE realizou-se na Hungria em 2006 com o tema “Diálogo 
Este/Oeste para o Futuro do Mundo Rural Europeu”. 

Um dos principais resultados das recentes Universidades Rurais Eu-
ropeias tem sido realmente o aprofundamento do diálogo entre os 
países de Este e Oeste Europeu, com efeito, o alargamento da União 
Europeia a vinte e cinco países permite abrir janelas de oportuni-
dades nas questões culturais, económicas, sociais e ambientais nas 
vertentes humanas e territoriais.    

O tema desta Universidade Rural Europeia na Polónia é o Desen-
volvimento dos Meios Rurais na Europa – Educação, Culturas e Tra-
dições: uma fonte de inovações e de modernidade. 

O Monte – ACE irá partilhar a sua experiência no âmbito do desen-
volvimento inovador nas áreas rurais, destaque para os percursos 
pedestres em Monsaraz, a metodologia Leader, a educação ao longo 
da vida e a promoção do voluntariado.

Para mais informações: 

Página Web da URE 2008: http://www.urow.pl

Página Web da APURE: http://www.ure-apure.org
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ciclo de ciNema

Na sequência do vasto trabalho desenvolvido ao longo dos anos, 
pelo Monte,  em prol dos saberes, artes, identidade e culturas locais, 
encontra-se a decorrer, no centro de artes tradicionais, 
em Évora, o 1º Ciclo de Cinema Etnográfico.

Associada à promoção das artes e ofício tradicionais, preconizada 
pela Loja do Celeiro, esta mostra de filmes nacionais de identidade 
rural/tradicional foca características regionais específicas (arquitec-
tónicas, culturais, históricas, mitológicas, simbólicas) do nosso país, 
mostrando como a arte, a cultura, as tradições, o ambiente, podem 
ser olhados de outra forma, sendo uma fonte simultânea de criativi-
dade, identidade e diversificação, em relação ao que indiscriminada-
mente importamos de outros países.

A mostra iniciou-se a 17 de Maio, com o filme “Entraste no jogo, 
tens que jogar. Assim na Terra como no céu” e encerra a 13 de Junho 
com o Filme “Elogio ao ½”, ambos de Pedro Sena Nunes. Pelo meio 
é ainda possível ver “Ainda há Pastores” de Jorge Pelicano e “Flori-
pes” de Miguel Gonçalves Mendes.
Os filmes apresentados têm um forte cariz documental, introduzin-
do por vezes a ficção como contraponto à narrativa directa, expres-
siva e marcante dos intervenientes nas histórias.

PROGRAMAÇÃO JUNHO

6 de Junho (19h00)
“Floripes”, miguel Gonçalves mendes

13 de Junho (19h00) 
“elogio ao ½”, Pedro sena Nunes

Promoção de artesãos 
do distrito de Évora

No âmbito das actividades dinamizadas pela loja do celeiro 
no centro de artes tradicionais, o Monte, em colabora-
ção com a Aliende, a ADIM e a ADMC, vai promover, entre os dias 
20  de Junho e 2 de Julho, o trabalho de alguns artesãos da sua área 
de intervenção. Assim, um total de cinco artesãos, abrangendo áreas 
que vão desde à cerâmica à tecelagem, apresentam o seu trabalho ao 
vivo no Centro de Artes Tradicionais, partilhando o seu saber e arte 
com todos aqueles que se interessam pelos ofícios tradicionais, as 
técnicas artesanais, e a beleza contida na produção de artigos únicos, 
irrepetíveis, que falam a linguagem de quem os transforma em arte.
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semiNário 
“idosos NUma Nova cidada-
Nia: UNiversidades sÉNiores 
e esPaços de acção”.

De acordo com o Plano de Actividades do Projecto ParticipAR, mais 
concretamente das actividades da Escola Sénior do Mundo Rural, 
será realizado no dia 27 de Junho do corrente ano, o Seminário 
“Idosos numa Nova Cidadania: Universidades Séniores e Espaços 
de Acção”. O Seminário tem o duplo objectivo de proporcionar aos 
seniores do concelho e técnicos que trabalham na área, uma refle-
xão sobre a realidade social e contextos de intervenção em que 
se encontram os nossos séniores, bem como, ser um espaço para 
encontro e troca de experiências entre Universidades Séniores da 
região.    
 
Para qualquer esclarecimento poderá contactar-nos: 
Paula Santos  [266 490 093]

 
caNdidatUras ao P.o.P.H.

O Monte realizou um segundo grupo de candidaturas ao Programa 
Operacional do Potencial Humano (POPH). As duas propostas de 
intervenção elaboradas fixaram-se no Eixo 7 - Igualdade de Género, 
sendo enquadráveis nas tipologias 7.3 - Apoio Técnico e Financeiro 
às ONG e na 7.4 - Apoio a projectos de formação para públicos 
estratégicos.

Tendo como foco a promoção da igualdade de género e a igualdade 
de oportunidades, os projectos centraram-se na progressão destes 
princípios junto da população em geral, o objectivo muito concreto 
de combater a violência de género

caNdidatUra ao FUNdo oNG 
do eeaGraNts

Ainda neste período o Monte desenvolveu um projecto de inter-
venção candidatado ao Fundo ONG – Componente de Intervenção 
Social, no âmbito do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 
Europeu em Portugal. Este projecto tem o nome de “1 por Tod@
s” e tem como objectivo promover a igualdade de género, a par-
ticipação cívica e o acesso à diversidade pela cultura dos jovens, 
através de uma maior coesão social na comunidade. As actividades 
propostas serão desenvolvidas em 5 escolas secundárias da zona de 
intervenção do Monte, com a colaboração das associadas no Monte. 
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Ao projecto associam-se também as seguintes entidades: Direcção 
regional de Educação do Alentejo; Instituto Português da Juventude; 
CISA-AS - Centro de Investigação em Sociologia e Antropologia - 
Augusto da Silva e, um parceiro transnacional “ The Northem Femi-
nist University”.

A CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é a 
entidade intermédia que irá acompanhar a realização dos projectos 
em Portugal.

caNdidatUra iPad – iNstitU-
to PortUGUês de aPoio ao 
deseNvolvimeNto

Com o objectivo de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido pelo Monte em Cabo Verde, foi construído um pro-
jecto de cooperação para a promoção do desenvolvimento da Ilha 
de Santo Antão. O Monte em parceria com o Conselho Regional de 
Parceiros da Ilha de Santo Antão (CRP - SA) candidataram ao IPAD 
o projecto “ Nos Junte – Aprender e construir Desenvolvimento, 
Lutar contra a Pobreza”, com vista ao reforço de competências dos 
técnicos e população local. Para além do CRP – SA serão envolvidos 
na implementação do projecto as Associações Comunitárias da Ilha 
de Santo Antão, bem como outras entidades locais.

resUltados do acolHimeNto 
de estaGiários No moNte 

A Cândida Pintor e a Assunção Horta, de Mora, realizaram o seu 
estágio no Monte, correspondendo a um total de 400h, no contexto 
da Acção de Formação “Orientação Pedagógica, Acompanhamento 
e Avaliação na função do Tutor de Formação”, do IEFP. Como re-
sultado da sua participação nas actividades do Monte resultou a 
construção de 3 documentos; 1 relatório de análise diagnostica so-
bre as necessidades formativas sentidas pelas empresas do concelho 
de Arraiolos; 1 relatório de avaliação do retorno do investimentos 
das acções de formação para activos empregados, realizadas pelo 
Monte de 2006 a 2007 e 1 relatório de avaliação do impacto das ac-
ções de formação para desempregados de longa duração, realizadas 
pelo Monte de 2004 a 2007. O Monte apoiou as formandas durante 
todo o percurso do seu estágio, tendo também estado presente no 
momento final de apresentação dos trabalhos, que se realizou no 
Centro de Emprego de Évora no passado dia 29 de Maio. 
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Consideramos que mais uma vez se mostrou bastante proveitoso 
para o Monte, bem como para as formandas, pelo resultado alcança-
do com os trabalhos desenvolvidos em contexto de estágio. 

O Pedro Tecedeiro e o Nelson Gomes, do Sabugueiro e de Arraio-
los, respectivamente, realizaram no Monte o estágio curricular, com 
um total de 210h, no contexto do Curso Técnico de Multimédia da 
EPRAL. Tendo por base o conhecimento possuído pelos formandos 
foi-lhes proposto a realização de um produto muito importante para 
o Monte: construção de um DVD com as actividades em curso na 
Escola Sénior do Mundo Rural. Para a concretização deste desafio 
os jovens deslocaram-se às várias freguesias do concelho para reco-
lha de imagens e testemunhos do alunos e professores, compilaram 
a informação e por último estruturaram toda a informação para 
passar em DVD. Tendo em conta tratar-se de um produto moroso 
em termos de construção, o Prof. da EPRAL responsável pelos es-
tagiários, acordou com o Monte, que o trabalho iria ser terminado, 
nos últimos dias de aulas, já após o término do período de estágio. 
Aguardamos com enorme expectativa a conclusão deste produto, 
que iremos apresentar a toda a população, durante o Seminário 
“Idosos numa nova cidadania: Escolas Séniores e Espaços de Acção”, 
a realizar em Arraiolos, no próximo dia 27 de Junho.

ParticiPação do moNte em 
“os dias do deseNvolvimeNto”

De 5 a 7 de Junho realiza-se a primeira edição da iniciativa “Os 
Dias do Desenvolvimento”, no Centro de Congressos de Lisboa, 
promovida pelo IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvol-
vimento. 

O Monte irá participar neste evento, no dia 6, na realização de um 
Workshop “Olhares partilhados sobre Cabo Verde”, em conjunto 
com as restantes entidades que integram a ACVER (Associação In-
ternacional para a Cooperação e o Desenvolvimento de Comunida-
des Rurais). Neste momento o Monte irá apresentar os resultados 
alcançados com o trabalho desenvolvido, ao longo de 6 anos, em 
algumas ilhas de Cabo Verde, bem como algumas propostas de in-
tervenções futuras.

sabia que há voluntariado em arraiolos?
sabia que existe o Núcleo de voluntariado de 
Proximidade de arraiolos (NvPa)?

O NVPA consiste na junção de esforços entre entidades publicas 
e privadas, e VOLUNTÁRIOS, que no exercício da sua cidadania, e 
com base num acto voluntário de generosidade e disponibilidade 

Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E.
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para com o seu semelhante, pretendem desenvolver actividades em 
prol dos outros e da sua comunidade.

o NvPa destina-se à 
comUNidade em Geral, 
a quem necessita e a quem estiver disposto 
a doar algum seu tempo.

se QUer ser volUNtário, 

se QUer recorrer ao volUNtariado,  
       
contacte:
Monte ACE
Rua Joaquim Basílio Lopes n.º1
7040-066 Arraiolos
Telefone: 266 490 093
Fax: 266 419 276
E-mail: paula.santos@monte-ace.pt
Pagina Web: www.monte-ace.pt

serviço volUNtário eUroPeU
(acção 2 do Programa juventude em acção)

Recentemente o Monte foi acreditado como entidade de envio, aco-
lhimento e coordenação do Serviço Voluntário Europeu (SVE) – Re-
ferência de Acreditação: 2008-PT-35). Desta forma estamos aptos 
para promover o trabalho voluntário transnacional de jovens. 
Com isto contamos contribuir para uma aprendizagem através da 
partilha de experiências não formais entre os jovens voluntários, os 
nossos técnicos e a comunidade local.

Para mais informações sobre o nosso projecto de trabalho SVE visi-
te o Monte no site da comissão Europeia em:

http://ec.europa.eu/youth/evs 


