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Paisagem

o É o produto dos últimos mil e quinhentos anos
de povoamento, The English Landscape
(Hoskins, 1955).

o Um repositório de património (Queiroz 2009).

o Em Portugal temos paisagem muito variado
no norte e no sul, no litoral e no interior. E
temos vestígios com milhares de anos.



Ponte romana, Alvoco da Serra



Levadas



Piódão



Sistelo, Gerês



Despovoamento rural e aumento das 
desigualdades territoriais



Densidade populacional em 2017 e limites geográficos das áreas classificadas como
territórios do interior 



População média dos 53 concelhos com 
menor população

1960 2011

15.308 6.400



Gonçalo Ribeiro Teles em 2005:

“Hoje somos um País sem população no interior. 
Portugal está transformado num deserto”.



Programas locais e estratégias de atração

• Base de dados com os programas e mensagens
políticas dos 308 presidentes de câmaras eleitos em
2013 e 2017, recolhidos nos sites das câmaras e na
imprensa.

• Analisam-se as estratégias locais para alcançar um
nível razoável de desenvolvimento sustentável,
combater o despovoamento rural e as desigualdades
territoriais e atrair pessoas e empresas para os seus
concelhos.



Palavras-chave (geral 308 concelhos):

• Autonomia

• Descentralização

• Coesão social

• Desenvolvimento sustentável

• Recursos

• Património



Concelhos urbanos

• Redes

• Internacionalização

• Emprego

• Reconstrução urbana



Concelhos rurais

• Estratégias de atração para pessoas e empresas

• Emigrantes como potenciais fontes de investimento

• Festivais de verão

• Produtos locais

• Educação dos mais jovens

• Formação profissional

• Recursos locais

• Património: certificações, redescoberta do artesanato, 
qualidade tradição

• Vender a paisagem e o meio rural



Património: novas definições e tipologias

➢Natural

➢Construído

➢Material

➢Imaterial

➢Pessoas

➢Paisagem

➢Gastronomia

➢Ondas

➢Ar

➢Marcas



Programa do atual Governo para o interior:
• O novo governo de 2019 tem um Ministério da Coesão Territorial, o que demonstra algum interesse no tema.

• Medidas:

– Fomento à mobilidade.

– Habitação como instrumento de inclusão social e de coesão territorial. Programa Chave na Mão.

– Garantir condições de integração dos imigrantes em articulação com os municípios.

– Programa de Captação de Investimento para o Interior, não esquecendo a atração do dinheiro e dos
investimentos dos emigrantes: a mobilização da diáspora.

– Reforçar e expandir os Laboratórios Colaborativos no interior.

– Recursos endógenos e promover a fixação de pessoas nos territórios do interior.

– Políticas ativas de repovoamento do interior, com vista à fixação e à integração de novos residentes,
nomeadamente através da atração de imigrantes.

– Criação de um programa Erasmus interno.

– Apoiar a reabilitação do edificado abandonado das vilas e aldeias, colocando-o no mercado para novos
residentes ou para novas funções económicas, turísticas, sociais ou culturais; promover a reabilitação
das construções tradicionais e de interesse patrimonial e paisagístico.

– Afirmar os territórios transfronteiriços.

– Assegurar serviços de proximidade, especialmente nas áreas da saúde, lojas dos cidadão, etc.

– Estimular o trabalho à distância e descentralização e desconcentração gradual da Administração Pública.

– Apoiar as artes como agentes de mudança social e territorial.

➢ O programa do governo está em https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/programa-do-governo.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/programa-do-governo


As novas paisagens rurais estão a ser 
destruidas por : 

• Olival superintensivo

• Estufas

• Floresta queimada

• Minas a céu aberto e exploração
de lítio



A seca de 2017



Em 2019



Albufeira do Maranhão, 
Ervedal, Avis, 2018



Albufeira do Maranhão, Benavila, Avis, 
2018



Albufeira do Maranhão, Benavila, 
Avis, 2018



Albufeira do Maranhão, Benavila, Avis, 
julho 2019



O que causou o esvaziamento da 
albufeira? Percebe-se a diferença?



Olival com 100 anos



Esta é a nova realidade:

Pulverização de químicos
e rega permanente

no olival superintensivo



Monocultura superintensiva: o 
cemitério da biodiversidade



Estufas no concelho de Odemira, imagens Google Earth, 17/06/2018





Abacate: monocultura com regadio intensivo e 
elevado uso de pesticidas.

Natasha Donn, “Glyphosate readings in streams around west Algarve avocado plantations ‘50 times levels
recommended by EU’”, Portugal Resident, 21/01/2020, https://www.portugalresident.com/glyphosate-
readings-in-streams-around-west-algarve-avocado-plantations-50-times-levels-recommended-by-
eu/?fbclid=IwAR1mxWYsJqRd92Lr_V8uv6SaCnhJCuaSRjNrZ9O8A6xfSvswE7XVLcp6LbA

https://www.portugalresident.com/glyphosate-readings-in-streams-around-west-algarve-avocado-plantations-50-times-levels-recommended-by-eu/?fbclid=IwAR1mxWYsJqRd92Lr_V8uv6SaCnhJCuaSRjNrZ9O8A6xfSvswE7XVLcp6LbA


Barragem do Beliche, no Sotavento Algarvio, Castro Marim

Monitorização da seca, IPMA, janeiro 2020:

Hugo Rodrigues, “Fevereiro (quase) sem chuva deixa barragens do Algarve e Alentejo ainda mais vazias”, Sul Informação
– Alentejo, 06/03/2020, https://alentejo.sulinformacao.pt/2020/03/fevereiro-quase-sem-chuva-deixa-barragens-do-
algarve-e-alentejo-ainda-mais-
vazias/?fbclid=IwAR3WwB7pp6A5j1an5B5sl8MNCshPdEdBYnKdhmqljNLYI3A9z0_xQXyuOqA.

https://alentejo.sulinformacao.pt/2020/03/fevereiro-quase-sem-chuva-deixa-barragens-do-algarve-e-alentejo-ainda-mais-vazias/?fbclid=IwAR3WwB7pp6A5j1an5B5sl8MNCshPdEdBYnKdhmqljNLYI3A9z0_xQXyuOqA


Serra da Estrela, a caminho do Piódão, dois anos depois dos 
incêndios





Os incêndios podem ser ateados por mão criminosa
ou negligência, mas alimentam-se de mato e
floresta com espécies não autóctones.
O que se encontra atualmente no mundo rural
português é uma paisagem monótona onde impera
a monocultura industrial, altamente mecanizada,
com uso de químicos e baixo uso de mão de obra
permanente, logo, sem interesse para as economias
locais, nem para o desenvolvimento social. A
estrutura social foi transformada com o
despovoamento, com a precarização das estruturas
regionais e com a perda de importância da
atividade agrícola para as populações residentes, o
que diminuiu a sua importância social e política e
desvaloriza o património local.



Assistimos a uma valorização do património
cultural e natural como recurso mercantil, numa
era marcada pela forte mediatização do
ambiente e dos seus problemas (Guimarães,
2018).

Incompatível com as paisagens apresentadas.



Conclusão: 

O despovoamento rural é irreversível. Mas as populações que
ainda vivem no interior também merecem o acesso aos serviços
e à qualidade de vida dos outros cidadãos, direitos que lhes
estão atribuídos na Constituição da República Portuguesa. A
realidade dos incêndios e a discussão sobre as monoculturas
intensivas acenderam algum interesse do discurso político sobre
o mundo rural, mas a nível das inspeções e da correção das
situações descritas ainda existe um grande trabalho legislativo e
no terreno por realizar. Sobretudo é necessária uma mudança
cultural e das mentalidades, que torne atraente a possibilidade
de investimentos em meio rural, mas em empresas que criem
empregos permanentes e qualificados, e sobretudo num
modelo de agricultura e floresta mais adequado ao clima
mediterrânico e a recursos hídricos cada vez mais escassos.
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