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Ao longo de cerca de dois anos o MONTE apresentou mensalmente na Rádio Tele-
fonia do Alentejo o programa DESTAQUE Leader no Alentejo Central, desenvolvido 
no âmbito do projeto LEADER - Empreendedorismo e Inovação em Contexto Local 
cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu.
Esta iniciativa visou desde o início dar voz aos empresários do Alentejo Central, dar 
relevo e visibilidade às empresas que criam, à inovação que trazem para o território, 
às apostas em atividades de elevado valor intrínseco que primam pela qualidade 
e pelo rigor aplicado na sua implementação, aos postos de trabalho que criam, à 
diversidade e potencial fixador com que beneficiam o território e à resiliência destas 
pessoas, que o fazem numa conjuntura que nem sempre é a mais promissora.
Num contexto inesperado de pandemia mostrou-se relevante reformular a abor-
dagem do programa e fazer uma reflexão alargada sobre diferentes temáticas que 
abrangeram desde medidas económicas de urgência ao repensar a forma como en-
caramos os ecossistemas em que vivemos ou o potencial da criação de pequenas 
economias circulares auto-sustentáveis.
Ao longo de 22 programas entrevistámos e ficámos a conhecer a história de catorze 
empresas e empresários do Alentejo Central que desenvolvem o seus negócios em 
áreas de atividade que vão da produção e comercialização de vinho à produção de 
lacticínios e derivados, ao fabrico de cosmética natural ou produção de plantas em 
modo biológico, passando pela prestação de serviços na área da saúde humana 
e veterinária, pela animação infantil, pela tecelagem  tradicional ou pela criação 
de valor na área do alojamento turístico ou da valorização do património natural 
alentejano. 
No que concerne às suas características, verificou-se uma localização dispersa 
pelo território, desde Borba a São Manços, passando por Montemor-o-Novo ou 
Arraiolos, estando representados as mais diversas áreas de atividade. O inter-
valo médio de idade destes dirigentes encontra-se entre os 35 e os 55 anos, 
sendo maioritariamente licenciados ou com qualificação superior. As empresas em 
questão empregam uma média de cinco pessoas, variando em função do sector 
de atividade, antiguidade da empresa, volume de negócios e destinatários finais. 
O mercado nacional continua a ser o maior mercado de destino destas pequenas 
e médias empresas, no entanto algumas delas exportam uma considerável parte 
da sua produção e outras posicionam-se de forma a alargar a sua presença em 
mercados externos, referindo precisamente a dificuldade de chegada aos mesmos 
como uma das principais dificuldades com que se confrontam a que se juntam a 
escassez de mão-de-obra qualificada, a carga fiscal e a morosidade e complicação 
burocrática.
O Destaque LEADER convidou também representantes de oito entidades a partil-
har connosco não só os projetos que desenvolvem como a sua visão para a eco-
nomia, o bem-estar social e a sustentabilidade sensu lato da região. No eclodir da 
pandemia, em Março, colocámos no ar um programa especial focado nas Medidas 
de Apoio às Empresas lançadas pelo governo e mantivemo-nos atentos ao contexto 
nacional e internacional trazendo à antena informação relevante a cada momento, 
sobre economia solidária, gestão de fundos públicos e prioridades de financiamento 
futuro, a importância de fomentar ecossistemas agrícolas complexos e diversifica-
dos, a opção por práticas de decrescimento e proximidade que facilitem o acesso a 
produtos e serviços de origem local, refletindo de forma abrangente sobre a forma 
como interagimos em sistemas comunitários e como podemos melhorar para o 
futuro.
Encerramos este ciclo com uma entrevista à presidente da Federação Minha Terra, 
que congrega um grupo alargado de Associações de Desenvolvimento Local que 
cobrem a totalidade do território nacional, numa reflexão crítica sobre o trabalho 
feito, as dificuldades intrínsecas, os desafios dos territórios de baixa densidade e as 
diretrizes de futuro para o curto e médio prazo. 
Muitas ideias , informação e atitudes inspiradoras estão contidas nestes programas 
e continuam disponíveis no site do MONTE em https://www.monte-ace.pt/site/i-m-
leader/ .Iniciamos agora uma nova fase de entrevistas que publicaremos no site e 
de que daremos notícia brevemente.
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