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Comissão DireCtiva Do PoPH 
visita o monte

No passado dia 28 de Maio, o Monte recebeu a visita da Comissão 
Directiva do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), re-
presentado pelo gestor Dr. Rui Fiolhais, e pelas vogais Dr.ª Alexandra 
Vilela e a Dr.ª Margarida Filipe, acompanhados das representantes 
do gabinete técnico do POPH regional, Dr.ª Florbela Cavaco, Dr.ª 
Cristina Pires e Dr.ª Maria Filomena Alves.  

Esta visita teve como objectivo por parte do POPH o contacto no 
terreno com as entidades formadoras financiadas, bem como com 
os seus formandos.
Feita a recepção dos presentes, a Directora Técnica Marta Alter fez 
uma breve apresentação do Monte, dos seus eixos de intervenção 
e das tipologias de projectos em execução, financiadas pelo POPH. 
Recorde-se que o Monte tem actualmente em execução uma acção 
na tipologia 2.2 Acção EFA; um curso com duas acções na tipologia 
6.2 - Formação para a Inclusão; três acções da Tipologia 7.4 - Apoio 
a Projectos de Formação para Públicos Estratégicos; o projecto 
“Mirabal - Mulheres Sem Medo” na tipologia 7.3 - Apoio Técnico 
e Financeiro às ONG’s e é ainda uma entidade intervencionada no 
âmbito do projecto Q3 - Qualificar o 3º sector, da Federação Minha 
Terra,da tipologia 3.1.2. - Acção para Entidades da Economia Social. 

Seguidamente, a Técnica Paula Santos fez um resumo do modo como 
têm decorrido as acções de formação, bem como um enquadramen-
to do projecto “Abrir Horizontes” o qual foi visitado pela equipa no 
término da visita.

No âmbito do projecto “Abrir Horizontes” (Outubro 2008 a Agos-
to 2009), tipologia de projecto 6.1 - Formação para a Inclusão, as 
formandas encontram-se na fase de contexto de trabalho. Tendo em 
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conta que esta tipologia de acção visa a integração social e profissio-
nal de desempregados de longa duração, foi trabalhado ao longo de  
toda a acção o percurso pessoal e profissional das formandas num 
processo de reconhecimento de competências já adquiridas, mas 
pouco exploradas pelas mesmas. Assim, com o apoio dos formado-
res e da equipa do Monte, um grupo de formandas encontra-se a 
desenvolver o projecto “Agulhas e Linhas”. Este projecto decorre 
num atelier de costura, sendo a tutoria feita pela Santa Casa da 
Misericórdia de Arraiolos. Tendo uma avaliação bastante positiva, o 
atelier encontra-se já a desenvolver encomendas feitas por particu-
lares e entidades locais.

No final da visita, a equipa do POPH deixou uma mensagem de apre-
ço pelo trabalho desenvolvido, bem como de incentivo às formandas 
para que continuem a apostar na criação do seu próprio emprego.

exPosição, WorksHoP 
e orientação - 
Dia munDial Do ambiente 

No dia 5 de Junho de 2009 - Dia Mundial do Ambiente - decor-
reu no Arraiolos Multiusos um conjunto de actividades no âmbito 
do projecto “ParticipAR - Inovação para a Inclusão em Arraiolos” 
apoiado pela Medida 1 do PROGRIDE. 

Este evento consistiu em três actividades. 
A primeira actividade correspondeu a uma Exposição de Projectos 
do Sul apoiados pelo PROGRIDE. 
Foram também expostos produtos resultantes das actividades am-
bientais feitas pelo CEAI com as crianças do 1.º ciclo do Agrupa-
mento de Escolas de Arraiolos.  
O projecto “ParticipAR - Inovação para a Inclusão em Arraiolos” 
também esteve exposto, foram evidenciados alguns resultados e ac-
tividades, os participantes também puderam aceder à Internet num 
dos stands. 

A segunda actividade foi a realização de um Encontro de técnicos 
e dirigentes dos Projectos do Sul apoiados pelo PROGRIDE. Os 
temas do Encontro foram “Trabalho em Parceria e a Sustentabilida-
de”. Participaram quase trinta pessoas. O facilitador foi o Dr. Jorge 
Coelho da Aliende/InVia e a redacção das das conclusões coube ao 
Professor Doutor Marcos Olímpio.  

Finalmente, a terceira actividade consistiu numa Actividade de 
Orientação promovida pelo “GAFANHORI - Clube de Orientação 
da Gafanhoeira” dirigida às crianças e aos alunos da Escola Sénior 
do Mundo Rural. Foi ainda desenvolvido um conjunto de jogos po-
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pulares para os participantes nas actividades deste dia cheio de ini-
ciativas e movimento. 

O projecto “ParticipAR - Inovação para a Inclusão em Arraiolos “ 
vai estar em execução até Julho de 2010, são cada vez os cidadãos 
envolvidos a beneficiar com este importante projecto de desenvol-
vimento socio-comunitário para o concelho de Arraiolos.

mirabal

O Mirabal - Mulheres Sem medos, avançou durante este período, 
na realização de sessões de informação e sensibilização na área da 
Igualdade de Género, destinadas a públicos do Centro de Novas 
Oportunidades de Arraiolos. Realizaram-se 18 acções de sensibiliza-
ção, de 1h.30m. cada acção, ajustadas ao percurso curricular de cada 
grupo. Em cada acção foram abrangidas 12 pessoas.
Estas acções realizaram-se em territórios diversos como: Vimieiro, 
Pavia, Arraiolos, Sabugueiro e Igrejinha.

O Gabinete de Atendimento a Mulheres Vitimas de Violência Do-
méstica, em Arraiolos, continua a funcionar, sendo a maioria dos pú-
blicos pessoas em seguimento periodico pelo Gabinete.

Já está disponível, para todo o público interessado, um espaço on 
line com informação sobre o projecto, que integra também um fó-
rum on line: http://mirabalmsm.wordpress.com/.
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