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O Rural Value, enquanto projecto dinamizador do desenvolvimento rural do Baixo Alentejo, pretende promover o sector
rural como base da economia regional, contribuindo para a sua dinamização e maior competitividade, sem descurar as
questões sociais.
A igualdade de género em meio rural, é uma das temáticas sociais para as quais se afigura imprescindível um trabalho
de sensibilização, de modo a consciencializar os cidadãos sobre a importância da mobilização do saber-fazer e dos
recursos de todos. O sucesso de uma estratégia de desenvolvimento sustentável depende dessa capacidade
mobilizadora e da realização de acções concretas que correspondam às diferentes necessidades dos cidadãos e cidadãs.
A agricultura é tradicionalmente uma ocupação masculina, pelo que, contribuir para reduzir as desigualdades de género
é um dos objectivos do projecto. A intervenção no âmbito do Projecto Rural Value centra-se no aumento da visibilidade
das mulheres envolvidas em actividades directa ou indirectamente relacionadas com o desenvolvimento rural, como a
agricultura o comércio de produtos regionais, o turismo de natureza, os produtos agro-industriais da produção pecuária
e a investigação científica inovadora.
É neste sentido que se realiza este workshop, pretendendo-se efectuar uma partilha de experiências, vivências e
discutir oportunidades e desafios, entre mulheres de diferentes contextos, nomeadamente, com as residentes locais,
reconhecendo publicamente a sua contribuição para a dinamização socioeconómica da região.

Contactos Rural Value
LPN - Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho
Herdade do Vale Gonçalinho Apartado 84 7780-909 Castro Verde
Tel./Fax: 286328309
Coordenação: Mª Cristina Sousa | rural.value@lpn.pt
Comunicação e Ecoturismo: Esmeralda Luis | esmeralda.luis@lpn.pt
http://projectos.lpn.pt/ruralvalue

Princípio da Igualdade - Art.
Art. 13º Constituição República Portuguesa

“Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de
qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião,
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação
sexual.”
PROGRAMA
10:00 Recepção dos participantes
10:30 Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género | Dr. Vítor Almeida
10:50 «Mulher, vida e pão»
Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas | Eng.ª Mónica Silva
11:10 «O papel da mulher no desenvolvimento local autárquico»
Junta de Freguesia de Castro Verde | Dr.ª Manuela Florêncio
11:30 «Empreendedorismo feminino em meio rural»
ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local | Dr. David Marques
11:50 «O papel da mulher no mundo agrícola»
Associação de Agricultores do Campo Branco | Eng.ª Ana Lampreia
12:30 Almoço livre
14:30 Mulheres do Campo Branco
Testemunhos | Maria João Rosa, Adelaide Ascensão e Mª dos Remédios Maruta
15:00 Sessão de trabalho participativa: Desafios e oportunidades para a igualdade de género no meio rural
Dr.ª Sara Pinto (socióloga)
16:15 Pausa para café
16:30 Continuação da sessão de trabalho participativa
17:45 Sessão de encerramento

entidades
A Liga para a Protecção da Natureza (LPN) é uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), fundada
em 1948, sendo a associação de defesa da ambiente mais antiga da Península Ibérica. É uma Associação sem fins
lucrativos com estatuto de Utilidade Pública. Tem como objectivo principal contribuir para a conservação do
património natural, da diversidade das espécies e dos ecossistemas. As actividades da LPN compreendem a
intervenção cívica através de projectos de Conservação da Natureza, Investigação, Formação, Educação e
Sensibilização Ambiental. (www.lpn.pt)
Contactos
Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho Sede – Estrada do Calhariz de Benfica, 187
Herdade do Vale Gonçalinho Apartado 84 7780-909 Castro Verde
1500-124 Lisboa
Tel./Fax: 286328309
Tel. 21 7780097 / Fax. 21 7783208
Email. lpn.cea-castroverde@lpn.pt
Email. lpn.natureza@lpn.pt

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG)
A CIG, integrada na Presidência do Conselho de Ministros, é um dos mecanismos governamentais para a igualdade
de género. Criada pelo Decreto-Lei nº 164/2007, de 3 de Maio, tem a missão de garantir a execução das políticas
públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género. Para tal, prossegue um conjunto de
atribuições.
Contacto:
Sede - Av. da República, 32 - 1º, 1050-193 Lisboa - Portugal
Tel. 21 798 30 00 / Fax 21 798 30 98 / Email: cig@cig.gov.pt

entidades
Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas (MARP)
A MARP tem objectivos bem definidos, estatutários e específicos que resultam do desenvolvimento da sua actividade.
A promoção da igualdades de oportunidades é entendida como um meio estratégico no cumprimento dos seus
propósitos.
Esta associação tem como objectivos principais a defesa e promoção de actividades, dos interesses e dos direitos
predominantemente das mulheres agricultoras e rurais portuguesas, transformando o sector numa área mais vasta de
trabalho pela suas múltiplas actividades. A MARP pretende assim dar o seu contributo para melhorar as condições de
vida, de trabalho das mulheres agricultoras e das populações rurais, através da sensibilização, informação e
esclarecimento dos seus direitos (comunitários e nacionais), cidadania, entre outras, no sentido de dinamizar e
potenciar o bem estar das populações, dos serviços e produtos a gerar bem como reivindicar, estimular a organização
do público alvo.
Contacto:
Av. Vimara Peres, 46 – 1º andar, salas 9 e 10, 4000–544 Porto
Tel. 222081590 / Fax. 222081590 / Email: associacaomarp@gmail.com
Junta de Freguesia de Castro Verde
A Freguesia de Castro Verde, ocupando mais de metade do concelho com o mesmo nome, é uma das mais
importantes Freguesias do distrito de Beja, tendo em conta a conjugação de factores diversificados como a superfície,
a população e a riqueza dos recursos naturais. Numa área de 288,6 Km2, e com a vila de Castro Verde em posição
central, existem ainda nesta freguesia mais sete pequenos aglomerados populacionais: Aivados, Almeirim, Estação de
Ourique, Geraldos, Monte Serro, Namorados e Piçarras.
Contacto:
Praça do Município, nº 3 7780-217 Castro Verde
Tel.: 286 327 277 / Fax: 286 327 273
E-mail: jfcastroverde@mail.telepac.pt

entidades
ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local
A Esdime é uma organização de âmbito regional, que intervém sobretudo num território compreendido entre a
fronteira do Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo, naquilo que gostamos de definir como o Alentejo Sudoeste.
A Esdime tem por objectivo apoiar e potenciar o desenvolvimento integrado e participado do Alentejo Sudoeste
integrando os vectores económico, social e cultural. A preocupação, desde o início, em diagnosticar, estudar e
conhecer as realidades da sub-região permitiu, em cooperação com entidades da sub-região, traçar uma estratégia
adequada às suas necessidades e oportunidades de desenvolvimento.
Contacto:
Sede. Rua do Engenho, 10 7600-337 Messejana
Tel.284650000 / Fax. 284 655 274
E-mail: esdime@esdime.pt

Associação de Agricultores do Campo Branco (AACB)
Criada em 1989, e reconhecida como Associação de Utilidade Pública em 1995, tem a sua sede em Castro Verde e
uma área de intervenção que engloba os concelhos de Almodôvar, Aljustrel, Ourique e Castro Verde. Presta serviço a
cerca de 900 associados.
Os seus grandes objectivos são a defesa dos interesses dos seus Associados nas vertentes técnica, económica e
científica, de modo a conseguir melhorar a sua qualidade de vida e promover e divulgar as potencialidades da região
onde está inserida. Tem como objectivo prioritário, candidatar-se a programas comunitários que possam contribuir
para uma melhoria sustentada da agricultura e pecuária praticada na zona, do ambiente e o desenvolvimento rural
da região.
Contacto:
Av. Dos Bombeiros Voluntários, 13, 7780-122 Castro Verde
Telefone (ADS): 286 322 818 / Telefone (GAT): 286 327 293 / FAX: 286 328 853 / Telemóvel: 96 9661259
Gabinete de Apoio Técnico (GAT) - aacampobranco@sapo.pt

Convidadas - Workshop
Sara Pinto – Moderação Workshop
Sara Morais Pinto nasce em Outubro de 1974, em Lisboa. É licenciada em Sociologia (1997), na Universidade
Lusófona. Em 1998, integra o projecto promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, Montra Lisboa Jovem. Nesse
âmbito, organiza e participa em iniciativas para a promoção e sensibilização da participação cívica e consciente dos
jovens, nas diversas áreas: Formação, Emprego, Sexualidade, Igualdade de Oportunidades. Em 2000, integra o
gabinete de investigação e consultadoria, promovido pelo Grupo Fórum, como investigadora e participante no
estudo sobre “Indústrias de Conteúdos Culturais” e estudos sobre a sociedade de informação. Enquanto estudante
universitária, adquiriu a certificação de Formação Inicial de Formadores, estando até à data a leccionar formação
profissional, nas áreas do desenvolvimento pessoal e social. De 2003 até à data, integra os quadros da Associação
CAIS, onde tem desempenhado cargo de coordenação de projectos de intervenção directa, de combate à pobreza e
exclusão social. Em 2009, fez parte da comissão científica do congresso sobre o tema “Actores Sociais – Uma força
impar na defesa dos afectos e direitos” - dinamizou o workshop intitulado por “Movimento de Actores Sociais: sua
urgência e importante papel sociopolítico”.
Maria João Rosa
Maria João Rosa nasce em 1968 em Castro Verde. Provém de uma família ligada à produção pecuária, oficio que
aprendeu com o seu pai. Casou com um agricultor dedicado à produção de cereal, com o qual formou família. Juntouse assim a experiência agrícola ao saber da produção pecuária . Actualmente, é gestora por excelência, da casa, no
apoio à família e ainda responsável pela gestão de uma exploração agro-pecuária em Castro Verde.
Adelaide Ascensão
Adelaide Ascensão nasceu em 1942. Professora reformada, que há 12 anos se afeiçoou às terras de Castro Verde.
Desde então gere a exploração de cereal e hortícolas em Alcaria do Coelho, com marido e filho. No entanto reparte a
sua vida entre outras actividades e lugares.
Mª dos Remédios Palma Lança Maruta
Maria dos Remédios tem 68 anos, nasceu em Castro Verde e toda sua vida esteve ligada à actividade agrícola. O gosto
pelo contacto com a terra e os animais levaram-na desde cedo a ajudar na gestão agrícola, primeiro com seu pai e,
mais tarde, após a viuvez, ela própria fica encarregue da gestão de gado ovino e caprino e produz queijo de cabra.

informações úteis
Sugestões de restaurantes
Restaurante Meia Laranja - Preço (por pessoa - meia dose): 4,50euros
Rua Manuel Assunção Mestre, nº 6 - Castro Verde Tel.: 968 447 552
Restaurante Verde Market - Preço (menu almoço - prato do dia): 6,50euros
Largo da Feira, nº 12 - Castro Verde Tel.: 286 322 859 / 96 266 30 52
Taberna “João das Cabeças” - Preço médio (por pessoa): 5euros
Rua da Aclamação, nº 12 - Castro Verde Tel.: 286 322 317
Restaurante A Cavalariça - Preço médio (por pessoa): 15-17,5euros
Rua dos Escudeiros, nº 3 - Entradas Tel.: 286 915 491
Restaurante O Celeiro - Preço médio (por pessoa): 17euros
Rua Nova da Feira, nº 1 - Entradas Tel.: 286 915 200 / 966 287 687

Sugestões de alojamento
Aparthotel do Castro
Rua da Seara Nova - Castro Verde Tel.: 286 320 250
www.aparthoteldocastro.com
Hotel A Esteva***
Rua das Orquídeas, nº 1 - Castro Verde Tel.: 286 320 110
www.aesteva.pt
Hotel Vila Verde***
Rua Fialho de Almeida, nº 36 - Castro Verde Tel.: 286 320 090
www.vilaverdehotel.pt
Parque de Campismo de Castro Verde
Rua Timor Lorosae - Castro Verde Tel.: 286 320 150
E-mail: parque.campismo@cm-castroverde.pt

