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Cerimónia de entrega 
de Contratos de 
FinanCiamento.
Decorreu no passado dia 16 de Julho pelas 10 horas, na Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em Évora, a Cerimónia 
de entrega dos contratos de financiamento aos beneficiários do Sub 
3 do PRODER, de 5 GAL’s do Alentejo: Esdime, ADER-AL, Leadersor, 
Terras Dentro e MONTE  a um total de 40 beneficiários do Alen-
tejo.  A sessão, foi presidida pelo ministro da Agricultura, António 
Serrano, estiveram ainda presentes, Gabriela Ventura, Gestora do 
PRODER  e Ana Paulino,  Presidente do IFAP.

Nove beneficiários do território de intervenção do GAL Monte re-
ceberam nesta cerimónia os seus contratos de financiamento, estes 
pedidos de apoio têm um investimento total de 1.300.000 euros e 
criam 13 postos de trabalho.

o gaL monte – 
desenvoLvimento aLentejo 
CentraL, aCe, aprova 
projeCtos no âmbito 
da estratégia LoCaL 
de desenvoLvimento 
apresentada ao sub 
programa 3 do proder /
abordagem Leader

No dia 22 de Junho pelas 15h celebrou-se na sede do GAL 
Monte em Arraiolos, a assinatura de um protocolo indi-
vidual de articulação, entre o GAL e a sua Rede de Ga-
binetes, e os Promotores da Estratégia Local, com vista a 
apoiar os beneficiários em todos os aspectos relacionados 
com a implementação do seu projecto que é uma parte 
fundamental para o desenvolvimento rural da região do 
Alentejo Central. 

Neste evento além do Presidente do Conselho de Admi-
nistração do Monte, o Professor Eduardo Figueira, e da 
Equipa Técnica do GAL, participaram os beneficiários com 
Pedidos de Apoio aprovados com dotação orçamental no 



n o t í c i a s  d o  m o n t e

âmbito da medida 3.2 do referido Programa, assim como represen-
tantes do Centro Distrital da Segurança Social de Évora e da Direc-
ção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, num total de 20 
pessoas.

1. O GAL – MONTE – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE 
apresentou, a 16 de Julho de 2008, em parceria com 27 entidades 
da região do Alentejo Central, uma Estratégia Local de Desenvolvi-
mento para a revitalização económica e social da Região do Alentejo 
Central, que tem por objectivos principais:

- Diversificar o tecido económico local, através da incorporação de 
novas procuras e de actividades emergentes que concorram para a 
criação de emprego;

- Promover a recuperação e conservação do património como fac-
tor de identidade e atractividade do território;

- Aumentar a acessibilidade da população rural a serviços essenciais 
à comunidade;

- Reforçar a governança e parcerias locais, através do aprofunda-
mento das sinergias de intervenção dos diferentes agentes no terri-
tório, de modo a obter ganhos nos factores de contexto local.

2. A implementação da estratégia assenta nos princípios de subsi-
diariedade e de proximidade local, actuando o GAL MONTE numa 
REDE de Gabinetes de Intervenção RURAL, cuja principal função é 
a de dinamizar a referida estratégia, através da disponibilização de 
informação, acompanhamento e apoio técnico aos promotores da 
estratégia de desenvolvimento.

3. Os promotores de candidaturas ao Sub-Programa 3 do PRODER 
são parceiros da estratégia local de desenvolvimento e contribuem 
com os respectivos projectos, para alcançar os objectivos definidos.

4. No âmbito da referida Estratégia Local e dos Avisos de Concurso 
abertos a 17 de Agosto de 2009, foram seleccionados e aprovados 
30 Projectos na Medida 3.1 – Diversificação da Economia e Criação 
de Emprego que representam um investimento na ordem dos 4.279 
mil euros o que representa um apoio do PRODER na ordem 2.433 
mil euros, a criação de 39 novos postos de trabalho e a manutenção 
de 7 empregos, na Região do Alentejo Central.

Por sua vez, na Medida 3.2 - Melhoria da Qualidade de Vida foram 
seleccionados e aprovados 11 Projectos que representam um inves-
timento na ordem dos 1.500 mil euros o que representa um apoio 
do PRODER na ordem 1.014 mil euros, a criação de 4,5 novos pos-
tos de trabalho e a manutenção de várias dezenas de empregos, na 
Região do Alentejo Central.
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Gal MONTE - lisTa HiErarquizada dOs PrOjEcTOs aPrOvadOs NOs  
cONcursOs abErTOs EM 2009 às acçõEs da MEdida 3.1 + 3.2



n o t í c i a s  d o  m o n t e

“projeCto mirabaL – muLhe-
res sem medo” na Feira de 
são boaventura

O Monte A.C.E., com sede em Arraiolos, é responsável pela imple-
mentação e dinamização do Projecto MIRABAL – Mulheres Sem 
Medo. 

Trata-se de um projecto cujos objectivos são: o combate à Violência 
Doméstica e a Promoção da Igualdade de Género. Para tal, importa 
recordar que se encontra em funcionamento o Gabinete de Infor-
mação e Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, em funcionamen-
to às segundas-feiras das 16h:00 às 20h:00, na Rua Lima e Brito, Nº. 
14, na Antiga Oficina da Criança, em Arraiolos.

O Projecto MIRABAL – Mulheres Sem Medo esteve do dia 
9 ao dia 12 de Julho de 2010 na Feira de São Boaventura, 
no Pavilhão Multiusos, em Arraiolos, numa iniciativa de di-
vulgação do Gabinete, procurando sensibilizar os visitantes 
da Feira para a necessidade de se quebrar o silêncio e o 
consequente recurso a um apoio especializado aquando 
a ocorrência de situações de violência física e psicológica 
num contexto de relações conjugais ou de namoro.

Algumas pessoas passaram pelo Stand do Monte ACE e do 
Projecto MIRABAL – Mulheres Sem Medo e recolheram al-
gumas informações e folhetos, sobre este projecto e sobre 
a Violência no Namoro, deixando mensagens de incentivo 
e valorização da natureza deste Projecto na comunidade 
local.

Pretende-se retribuir este caloroso acolhimento, realizando 
sessões de informação, esclarecimentos e atendimentos psi-
cológicos a mulheres vítimas de Violência Doméstica ou de 
Violência no namoro. Por outro lado, o projecto pretende 
realizar acções de sensibilização nestas áreas temáticas com 
alunos do 3º Ciclo e Ensino Secundário do concelho de Ar-

raiolos; nos Cursos de Educação e Formação de Adultos; junto dos 
beneficiários do Rendimento Social de Inserção e dos formandos do 
Centro das Novas Oportunidades de Arraiolos. 

Nos dias 13 e 14 de Julho realizou-se em Borba nas instalações 
da Associação de Desenvolvimento Montes Claros (A.D.M.C.) uma 
Acção de Sensibilização para a prevenção e combate à Violência de 
Género. Nesta acção participaram técnicas do Contrato Local de 
Desenvolvimento Social “Zona dos Mármores - Desenvolvimento 
Social”.  

Contacte-nos para mais informações, através do telefone do Monte 
ACE: 266 490 090, através no blog: www.mirabalmsm.wordpress.
com ou na morada e horário de funcionamento do Gabinete de 
Informação e Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, em 
Arraiolos.

Este projecto tem enquadramento na Tipologia 7.3 - Apoio Técnico 
e Financeiro às ONG, Eixo 7 - Igualdade de Género, do Programa 
Operacional do Potencial Humano.
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prove - Cabaz do horteLão

O Prove tem vindo a mostrar que é um projecto que consegue sus-
citar o interesse e atingir a adesão de vários territórios. No dia 28 
de Maio recebemos a visita de mediadores e produtores da região 
do Algarve, e no dia 23 de Junho recebemos a visita de mediadores 
e produtores da Vidigueira. Ambos demonstraram interesse em co-
nhecer o Cabaz do Hortelão e os produtores. 

Os visitantes observaram de perto o trabalho das agricultoras que 
dão vida a este núcleo. Mas foi no momento da composição e venda 
dos cabazes que os mediadores e futuros agricultores PROVE, se 
sentiram entusiasmados e motivados para implementar a metodo-
logia. 

As Autarquias Locais, as Associações de Agricultores Locais e alguns 
produtores manifestaram interesse em aderir à metodologia PRO-
VE. O objectivo desta visita foi dar a conhecer a prática da meto-
dologia implementada no território do Alentejo Central podendo 
comprovar o seu funcionamento através da troca de experiências 
entre os produtores do Núcleo de Intervenção de Montemor-o-
Novo e os produtores do território Algarve e da Vidigueira.

empreendedorismo Feminino
O Monte participou no Encontro “Interregional Training for 
Process Coaches” do Projecto Interregional WINNET 8 nos dias 
21 e 22 de Junho na Universidade de Évora. 

Está a ser formado no Alentejo um grupo multi-actores. As 
entidades que formam este grupo, têm a missão de elaborar até 
Setembro de 2011 um Plano de Acção. O objectivo é aumentar 
a participação das mulheres no mercado de trabalho, quer como 
colaboradoras ou empresárias, utilizando ou adoptando modelos e 
práticas, como por exemplo os que são aplicados na Suécia. 

Será constituído um Centro de Recursos de Empreendedorismo 
Feminino na região do Alentejo. As principais funções deste Centro 
vão ser: investir nas mulheres; ser um centro para informação e um 
local de encontro para mulheres, onde se aconselhem sobre como 
proceder para concretizar as suas ideias e para mediar contactos 
com outras redes de mulheres. 

No Alentejo, são importantes as acções para promover os Centros 
de Recursos Femininos locais, a aprendizagem ao longo da vida, 
a formação, os conhecimentos em Tecnologias de Informação e 
Empreendedorismo, como forma de aumentar a participação das 
mulheres no mercado de trabalho. 
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o monte partiCipou na XX 
edição dos enContros de 
monsaraz
No passado dia 26 de Julho, o Monte esteve representado na XX 
edição dos Encontros de Monsaraz. O tema deste ano foi dedicado 
às “Universidades Séniores  - Ensino Não Formal e Comunidade”.

Os técnicos João Antunes e Paula Santos apresentaram a comuni-
cação “Idosos numa Nova Cidadania, Universidades Séniores e Es-
paços de Acção” onde partilharam a experiência de implementar e 
desenvolver a Escola Sénior do Mundo Rural (ESMR), bem como 
de divulgar o “Manual de Animação de Idosos em Meio Rural – A 
experiência da Escola Sénior do Mundo Rural”.

A sessão foi bastante participada, sendo que estiveram presentes 
oradores da Universidade Sénior de Évora, da Escola Superior de 
Enfermagem São João de Deus, da Universidade Sénior de Reguen-
gos de Monsaraz e da Rede de Universidades da Terceira Idade (RU-
TIS), todos dando o seu testemunho do trabalho efectuado com 
séniores.

Finalizando o dia, foi realizado um debate com várias personalidades 
que debateram o tema do envelhecimento activo, entre as quais o 
professor voluntário da ESMR, António Saias.

primeiros soCorros 

No dia 12 de Julho realizou-se no Agrupamento de Escolas de 
Arraiolos uma acção de formação de “Primeiros Socorros”. 
Participaram 32 formandos divididos em dois grupos. Os principais 
conteúdos programáticos foram: na primeira parte “O que fazer 
em caso de: queimaduras, hemorragias, limpeza de feridas, epistáxis, 
fracturas, chooque eléctrico, golpe de calor e corpos estranhos 
no olho”; na segunda parte “Suporte Básico de Vida: Algoritmo do 
SBV, Praticar o algoritmo”. Existiu uma parte teórica e uma parte 
mais prática para permitir aos formandos experimentar exercícios 
e realizar simulações.  Esta acção decorreu com apoio do projecto 
“ParticipAR - Inovação para a Inclusão em Arraiolos” - Medida 1 
do PROGRIDE. 

envio de Livros para  
s. tomé e prínCipe
No âmbito da Campanha para a criação da Biblioteca/Livraria So-
lidária “Alda Espírito Santo” - “Um Livro para S. Tomé e Príncipe”, 
com a colaboração da Agência SUPERMARITIMES PORTUGAL que 
fez o transporte gratuíto, o Monte promoveu durante o mês de 
Junho a recolha de livros, junto de duas escolas do Concelho de 
Arraiolos e de alguns particulares que se juntaram a esta causa. Fo-
ram enviadas para a Associação Roça Mundo em S. Tomé e Príncipe, 
várias caixas com livros, aproximadamente 400 Kgs. 
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