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Introdm;ao 

Orlando Rodrigues 

Um Congresso de Estudos Rurais constilUi uma oportunidade maior para ree

quacionar a relevancia do rural enq ual1lo objecto de estudo e elemento unificador 

de analises convergindo de diversos campos disciplinares. Porem, mais do que ins is

tir nos elementos distintivos do rural por oposi, ao ao urbano, este congresso - 0 

segundo, que d" corpo a esta publica,ao - orientou 0 debate a questao da margina

lidade territorial, ou, de outro modo, a diferencia,ao de territorios ao longo de uma 

escala que, simplificadamente, se estende do central ao periferico ou, conforme uma 

distin,ao conceptual que adiante se escJarece, do central ao marginal, ou do centra l 

ao insular. 0 tema federador e, ponamo, a reflexao sobre os problemas especificos 

das regioes perifericas e as mecanismos institucionais, econ6micos e sociais que, em 
interac,ao com as particularidades geogriificas e naturais, sao responsaveis peb pro

du,ao e a reprodu,ao de desigualdades espaciais. 

Este debate e oportuno por surgi r num tempo em que dois universos de poli

ticas e de analise economica e social se afirmam e se estruturam conceptualmeme: 

por um lado, 0 da produtividade/ competitividade e, por outro, 0 da coesao. Qual 

instituto juridico, como coroJa rio de um longo processo de constru,ao de poifticas 

europeias, considera-se que h5 espa,os (regiDes, senores, estratos socia is) que, qua

se por natureza, sao competilivos no mercado e, em oposi~ao, Dutras que sao inca
pazes de acompanhar 0 ritmo dos ganhos de produtividade e se esvaecem economica 

e socialmeme. Para estes ultimos reservam-se as politicas de coesio. Porem, mais do 

que procurar construir poifticas redistributivas para contra riar a tendencia concemra

dora do mercado, considera-se que sao necessarias politicas de promo,ao da com

petitividade, que acrescentem -lIlll pOlleo- mais de vantagens comparativas nos 
mercados mundiais. Operado pelo mercado e acentuado pelas poifticas, process a

-se, assim, um movimemo continuo de seiec",o de empresas, de sectores, de regioes 

competitivas, mas, igualmente, a meteoriz<1\flo e a erosao de OLllros. 
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Podemos assim falar de um processo de perc!;) acelerada de ecodiversidade e 

de sociodiversidade. Esra perda de diversidade econ6mica e social ganha semido, 

sobretudo, quando se introduz a climensao espacial na analise. De faclo, podemos 
considerar a variabilidade de activiclades econ6micas ao nivellocal Calfo cliversidacle), 

mas igualmente a complementariclacle socioecon6mica entre sucessivos espa,os locais 

(beta diversicladel e a variabilidade entre espa,os regionais (gama diversidadel. Para 

aii'm de factor cle reclu,ao do risco face a situa,oes de crise, a ecodiversiclacle e igual

mente LIm impOl1ante elemento gerador de rela~6es de coopera~ao e, simultane31l1enre, 
cle competi,ao. E, p0l1anto, um facror inclutor cle inova,ao e de crescimento. 

Esta aparente evicicncia opoe-se, llluito claramente, ao disClIfSO dominanle 

que analisa e planeia a competitividacle clas economias em fun,ao cla selec, ao de 

elI/siers ou sectores estrategicos, associanclo-Ihe 0 argumento de que, sendo os re

cursos escassos, imporla concentra-Ios na promo,ao clesses sectores. Mais cle meio 

seculo cle politicas agricolas centradas no paradigma cla seleq:ao politica cla compe

liliviclacle cleveria permitir fazer llln balan,o, extrapolavel para 0 conjunto cla econo

mia, sobre a sustentabiliclacle clestas politicas a medio e a longo praza. A promo,ao 

cia competitiviclacle econ6mica por via cla selec,ao e da concentra,ao cle investimen

to p(lblico nalguns sectores e sustentavel num horizonte mais alargaclo? Essas politi

cas nao sao inibicloras da capaciclade cle inova,ao e de resistencia clas economias 

face a crises? Senclo politicas que, frequentemente, tem implicita uma atribui,ao cle 

clireitos cle proprieclacle e, por essa via, geram um efeilO de concenrra,ao cle riqueza, 

os custos sociais que Illes estao associaclos superam os beneficios globais? 

o II Congresso cle Estudos Rurais e a publica,ao que em resultaclo clesse 

evento agora surge procuram respostas para algumas deslaS inquieta,oes. Numa pri

meira parte, mais centrada nas questoes agricoias, evidenciam-se sinais de resis
tencia ou de reemergencia cle activiclacles e sectores marginais ou perifericos que 

podem encerrar um eleva do potencial de gera~ao cle riqueza e cle competitividade 

pela diferencia,ao. 

Na seguncla parte, 0 clebate foca-se nos problemas da sustentabilidade am

biental e do pr6prio ambiente enquanto gerador de riqueza e cle proclu,oes tran

saccionaveis no mercado - as amenidacles ambientais. 0 ajustamento das politicas 

de promo~ao clo ambiente clirigidas a regioes perifericas, em boa parte cataloga

veis enquanto politicas de coesao, e largamente discutido ao longo desta sec,ao. 

Por fim, a terceira parte centra-se no aspecto social do rural periferico: 

m(r1tiplas climensoes sao aqui esciarecidas, em particular as dinfllnicas das redes 

sociais e os problemas relacionaclos com a educa, ao, com os idosos e com os fe

n6menos migratorios. 



Temal 

Periferias e Reestrutura~ao Agricola 

Tomaz Dentinho e Orlando Rodrigues 

Perifericidade, insularidade, centralidade e marginalidade sao as quarto situa

,lies possiveis que surgem quando se combina, por regiao, indicadores de acessibi

lidade e de escala ou, numa perspectiva mais economica, indicadores de consumo 

com indicadores de produtividade. Sera insular, ou remota, a regiao que tem baixo 

consumo/ acessibilidade e baixa produtividade/ escala; e sera central a regiao que 

tem consumo/ acessibilidade e produtividade/ escala elevados. No entanto, devido a 

fenomenos de transferencias p(lblicas e privadas ou a falhas de mercado ao longo 

das cadeias de valor exportadOiCls, podem surgir situa, lies de marginalidade, quando 

o consumo/ acessibilidade e alto mas a produtividade/ escala e baixa, ou de perifici

dade, se a produtividade/ escaia e elevada e 0 consumo/ acessibilidade e baixo. 

As regioes vocacionadas para a agricultura enCQntram-se muitas vezes na situa
, ao de perificidade, po is tem produ,lies agricolas com elevada produtividade e ca

pazes de campetir nos mercados extemos a sua regiao mas, devido as falhas de mercado 

ao longo das cadeias de valor, muito do valor criado a nivel regional acaba por gerar 

rendimento fora da regino. Por outro lado, sao estas mesmas regilies perifericas que 

sofrem de forma mais notoria os impactos das aitera,lies nos mercados de produtos 

e de factores, nas tecnologias de produtos e de process os e nas institui,lies e rela

, lies que se verific~m a jusante das cadeias de valor. 

Faz entao todo 0 sentido reflecrir sobre a perificidade e a reestrutura,no agri

cola, pois a condi,ao periferica implica necessariameme a consrante reestrutura, ao 

das c"deias de valor ligad"s a agricultura, nao so pela tentativa de se captar 0 valor 

acrescentado que e drenado para jusante dessas cadeias de valor, mas tamb"m pel a 

necessidade de "dapla,ao as altera,lies economicas, tecnologicas e institucionais 

provenientes do exterior. 
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Ao longo dos seis textos que comp6em esta primeira parte do Iivro de comu
niGI,6es seleccionadas do II Congresso de ESlllcios Rurais e parente a simbiose entre 
a situa, ao periferica e a constata,ao, ou procura, de reestrutura, ao agricola . No 
texlO de LUIS Tiberio e Artur Crist6vao (ca pItulo 1) explicitam-se os produtos com 
denomina,ao de origem protegida de Tras-os-Montes como potencialidade de rees
trutura,ao agricola e alavanca de desenvolvimento regional. No capItulo 2, Anabela 
Dinis procura nas empresas agro-a limentares do distrilO de Castelo Branco as redes 
informais capazes de sustenWr processos de inova,ao e desenvolvimento enraizados 
em produtos agrlcolas. a anigo de Isabel Silva e Ant6nio Fragata sobre os sistemas 
de agricu llUra de Arcos de Va ldevez indica que a disponibilidade e a fl exibilidade 
clas terras comuns e as popula,6es residentes sao garantes da resi liencia da bovi
nicultura naquela regiao (capItulo 3) e 0 mesmo e reportado no que se refere aos 
Iameiros nas zonas de mOl1lanha de Tras-os-Montes, como nos e contado no trabalho 
de Jose Vieira, Adela ide Fernandes, Adelino Bernardo, Vit6rio Martins e Nuno Morei
ra , no capItulo 4. a estudo de mercado sobre 0 azeite de Tras-os-Monles (capItulo 5) 
apresentado por Jorge Rocha, Fernando Pereira e LUIsa Carqueja parece completar a 
ana lise clas cadeias de va lor agrlcolas enraizadas nas periferias. No entanto, a analise 
sobre os projectos de investiga,ao agniria dos segundo e terceiro quadros comunit;l
rios de apoio para Portuga l, exposta no ca pItulo 6 por Pedro Silva Reis e Manuela 
Berjano, lem a vantagem linica de, sobre 0 tema da perificidade e da reestrutura,ao 
agricola , colocar 0 sujeilo de estudo no lugar de objecto de analise. 

Vale a pen a reflectir lllll pouco mais sobre estes seis textos 'I luz do tema peri
fi cidade e reestnltul-a,ao agrIcola , sobrenldo para se proclll-ar as complementaridades 
entre as varias abordagens e se identificar algumas quest6es que valha a pena apro
fundar, nao s6 para promo,ao do debate cielllffico, mas wmbem para estlmulo do 
desenvolvimento cias regi6es perifericas e, resilientemente, agrlcolas de Ponugal. 

Come,a-se pelos recursos end6genos mais enraizados - como os ba ldios e os 
lameiros - , passa-se de seguida as gentes e aos empres:"trios, cOlllinua-se nos produ
lOS e na sua aceira,ao pelo mercado, e ternlina-se com a investiga, ao realizada sobre 
tudo isso. 

Baldios e lameiros 

Pelo, textas apresentados, sao os bald ios de Arcos de Valdevez e os lameiros 
das zonas de mont:lIlha de Tras-os-Momes que [acilitam 0 desenvolvimemo da bovill i-
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cultu r.1 e compensam parcialmente a perda de compeutividade e 0 abandono das acti
vidades agrlcolas. De facto, como dizem Antonio Fragata e Isabel Silva no capitulo 3, a 
acuvidade pecunria aumentou na zona de monwnha devido as facilidades que 0 baldio 
proporciona, isto apesar de ter havido um forte abandono do progmma de apoio as 
m,as autoctones cujas causas, idenuficadas par inquerito, se prendem com a vontade 
de trabalhar noutra actividade, para as mais novos, ou com a incapacidade de assu
mir um compromisso por mais de cinco anos sem vender 0 gado, pam os mais velhos. 
Face a esta nova pressao nos baldios, parece aconselhavel a introdu,ao de boas 
praticas de gestao nos terrenos baldios, pois pode verificar-se a tmgedia dos comuns 
com a altera,ao das regras de concorrencia dos mercados agricolas (SHORT, 2000). 
Tal como com os baldios, tambem os lameiros tem um papel fundamental na res i
Iiencia do espa,o ruml, conforme reportamJose Vieinl, Adelaide Fernandes, Adelino 
Bernardo, Vitorio Martins e Nuno MoreirJ no capitulo 4. De acordo com estes autores, 
os sistemas agropecuarios de montanha revelam ter uma grande sustentabilidade em 
termos tecnicos e economicos devido a grdnde flexibilidade demonstrJda face a esti
mulos e condicionantes externas como as que estao associadas a altera,6es da Politica 
Agricola Comum ou ao aparecimento de doenps como a BSE (BUNCE, 2002). 

Gentes e empresarios 

Conforme vem expresso no capitulo 4, 0 principal risco para a sustentabili
dade dos sistemas de produ,ao agropecuiiria em Tras-os-Montes estii associado a 
dificuldades de sucessao das explora,6es. Curiosa mente, 0 facto de a sustentabil ida
de dos sistemas agricolas depender de factores demograficos, e nao tecnicos ou 
economicos, e suportado por estudos realizados em locais tao remotos como a Chi
na (KOMATSUA el at., 2005) ou um pouco mais perto, nos Pireneus, onde um factor 
adicional que influencia a sustentabilidade dos sistemas agrlcolas e a acessibil idade 
das parcelas (MOTTETA, 2006). 

o mesmo acontece em Arcos de Valdevez, como se explica no capitu lo 3, 
refor,ando a ideia de que 0 problema do espa,o rural e demografico mas nao eco
nomico ou tecnico. Um dos aspectos mais interessantes deste tmba lho e 0 relaciona
mento que e possivel estabelecer entre a demogr.lfia, a produ,ao de carne, a politica 
agricola comum e a gestao das terras comuns. De certa forma , a Politica Agricola 
Comum tera estimulado a participa,ao, mesmo que virtual, clas mulheres na agricul
tura e promovido uma maior ocupa, ao das terras comuns com gado. 
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No entanto, como se disse, a calibra~ao das ajudas nao foi ajustada a defesa 
das raps autoctones. De notar que Clive POTTER e Philip GOODWI N (1998) jii 
tinham indicado a ideia de que e mais f;\ei! que a reforma da politic" agricola co
mum promova 0 ambiente pela libe ra liza~ao e a consequeme extensifica~ao cias 
explora~6es, do que pel a dific il calibra~ao das ajudas para promover aspectos parti
culares do meio ambiente. 

Os fenomenos ana lisados no capitu lo 3 contem ainda dados interessa illes 
sobre 0 estudo dos mecan ismos de integra~ao social em torno da multifunciona lida
de da terra , tambem analisados por ANSEEUW e LAURENTA (2007) no processo de 
integra~"o racial na Africa do Sui, 01 0 mesmo tempo que levanta d(lv idas, ou uma 
perspectiva mais dinamica , sobre a sustentabilidade dos tipos de paisagem identifi
cad os por CANCELA DE ABREU el C/I. (2004). 

Quanto aos empresarios, 0 (1I1ico texto que os refere explicitamente nesta 
prime ira parte e 0 de Anabela Dinis (capitulo 2), que prop6e um diagnostico do 
sector agro-alimentar no distrito de Castelo Branco, com base em entrev istas semi
estruturadas a 14 empresas seleccionadas pela sua relevancia para aquela regiao: 
cinco empresas de transforma~ao de carnes, tres de processamento de leite, duas 
relacionaclas com azeite, e mais tres que trabalham, respectivameme, meclronho, 
mel e ovos. A perspectiva que a autora assume na elabora~ao cia amilise e a cle 
que 0 empreS<lrio, e a rede oncle ele se inse re, sao fa ctores funclamentais para 0 

bom clesempenho das empresas agro-alimenta res e, necessa riamente, para 0 cle
senvolvimento cias reg i6es onde elas se enquadram. A questao est" assim focada 
na estrategia empresa rial nao so face aos produtos que as empresas adquirem, 
produzem e vendem, mas lambem face as recles loca is, nacionais e internacionais 
que contextualizam essas empresas. Os produtos em que se base iam sao, inva
riavelmente, produtos endogenos. As redes onde se integram impl icam sistemas 
organizacionais que nao se limitam ao conju nto de pessoas que trabalham na 
empresa , mas incluem outras entidades ao 1011go das cadeias de valor, e tambem 
de suporte dessas cadeias de valor, como associa~6es, autarquias, organismos de 
I&D ou consultores. De aco rdo com Anabela Dinis , os problemas identifieaclos 
[em a ve l' CO Ill as ci rcuitos de cOI11erc jal i za~ao e com 0 reiacionamenw CO Ill as 
entidades reguladoras. 

Desde hoi muito que se proeura estabelecer conex6es entre a abordagem cia 
competil iviclacle das cadeias cle valor rerritoria lmente enra izadas, de certa forma 
pro posta por Michel PORTER (] 990), e os ambientes locais inovaclores ana lisaclos 
por Roberto CAMAGN I C1 99]), entre muitos outros. As historias descrit'ls por Ana
bela Dinis permitem rer uma luz cieSla inte rli ga~ao que, nJ perspectiva em que se 
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coloea , aparece centracla no empres'II'io e no seu enraizamento loca l. De acorclo 

com alguma literatu ra (i)ENTI NHO, 1995; GORTONA el al. , 2006), os proble mas 

icle ntificaclos na comercia liza,ao e na interiiga ,ao com as en ticlacles regulacloras 

poclem ler a vel' com imperfei,6es dos mercados e dos circuitos de informa,ao, ou 

ainda com potencialidades nao ulilizadas associadas a qualifiGl,ao dos produtos 

e dos processos (TREGEARA, 2007). 0 trabalho de Anabela Dinis confi rma aqu ilo 

que nos I' diw pOI' Jonathan MURDOCH (2002), segundo 0 qual exiSlem dois lipos 

cle redes nos espa,os rura is: as redes verticais que ligam 0 espa,o rura l ' IS cadeias 

cle valor cle produtos agro-alimentares, e as recles horizontais que liga m os espa,os 

rurais aos processos nfLo agricolas de desenvolvimento economico, sendo que a 
competitiviclade das cacleias de va lor e os efeitos no cl ese nvolvime nto reg ional 

depenclem clo funcionamento clestes clo is tipos cle rede. 

Produtos e mercado 

o trabal ho cle Luis Tiberio e Artur Crislavao sobre os produtos agro-a limen

tares tradicionais em Tds-os Montes anolisa as percep,6es e atiludes clos diferen

tes actores que oper3m ao longo cias cadeias de valor clos produws com designa,ao 

de origem protegida DOP/ IGP de Tras-os-Montes, a parrir cIe uma pe rspectiva cia 

economia das conve n,6es. A abordage m cia economia cIas co nvenp:'>es assume 

qu e as transac,6es nao resultam apenas dos pre,os , mas sao tambem 0 resu ltacIo 

de conven,6es em que participam produto res e consum idores ou, clito de outro 

mocIo, de reguiaricIacIes no comportamento cIos membros cle uma popuia, ao quancIo 

co locacIos perante situa,6es recorrentes . 0 lrabalho e nvo lve a entrevista a 400 

empresas e c1assifica os moclelos cIe transac,ao ao longo das cacIeias cIe valor cIos 

produtos DOI'/ IGP cle Tds-os-Mollles cle acordo com 0 esquema de c1assifica, ao 

CQFD (C - caracteristicas do produto; Q - qualidade; F - factores cle proclu , ao e 

D - icIentifica,iio cIo proc!uto). 0 texto conclui que os meca nismos do mercado 

concorrencial nao sao sufie iemes para explicar 0 funcionamemo do mercaclo cIos 

produtos DOI'/ IGP de Tds-os-Momes. 

De acordo com MUTERSBAUGH el al. (2005), ex istem va rias aborcIagens 

tea ricas para ana lisa r 0 crescente processo cle ce rtifiGI,ao cle produ tos: a abor

c!agem cIas cacleias de va lor e a reoria das conven,6es, tambem segu icIas por Luis 

Tiberi o e Artur Cristav'lo, e a analise de in stitui,6es ou 0 estudo dos processos 

de trabalho, wcJas e las tentando perceber como I' que os processos de certifica-
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~ao de produtos sao moldados pe los a rranjos soc ia is, politicos e eco no micos 

onde estao imegrados. Nestas perspectivas, os processos de cenifica~ao corres

pondem a a!Tanj os cri ados em torno do inte resse por dete rminados ni chos de 

mercado . De aco rdo com os mesmos aurores, uma aborcl agem diferente assume 

o processo de ce nifi ca ~"o co mo um exercicio de poder por parte clos Estados e 

de empresas multinacionais. Nesta segunda optica, as qu estoes prendem-se com 

quem clefine as regras de jogo, levando muiras vezes a interesses contraclitorios 

entre a normali za,ao de produtos e processos qu e promove m a comodifica , ao 

dos bens e, por outro laclo, as preocupa~oes co m a co nserva~ao cia natureza e a 
seguranp alimentar. 

o texto de Jorge Rocha, Fernando Pere ira e Luisa Carqueja sobre os habitas 

de co nsumo e conhec ime nto dos consum idores sobre 0 aze ite e, funcl amental

mente, um esruclo cle mercado do azeite baseado em 200 inqueritos realizaclos em 

Lisboa e no Pono, na rua ou em grandes supe rficies comercia is. As pe rguntas 

realizadas refere m-se ao uso das cliferentes gorduras nos varios proclutos culina

rios, aos criterios utilizaclos na escolha do azeite, as preferencia s clos consumido

res face aos seus varios at ribuitos, 'IS preferencias re lat ivas" in fo rma,ao contida 

no rotulo , aos locais de compra , as marcas de aze ite escolhidas, i, sensibilidade 

dos collsumicl ores fa ce a este produto, ao grau de conhecimento sobre os seus 

cliversos tipos e, finalmente, ao azeite de Tras-os-Montes. Parece claro 0 grande 

peso da publicidade na imagem qu e os consumidores tem do azeite . 

Combinando os dois textos, verifica mos que as ceni fi ca~oes em torno dos 

produtos ma is comerc iais tende m a tornar esses produ tos em commodifies com 

reduzida reten,ao de va lor ao nivel da produ,ao mas com maior venda junto dos 

consumidores. Por outro /ado, os produtos com clenomina,ao de origem, nas suas 

diferentes e multifacetadas fo rmas, criam um sistema que os indicadores dos pre,os 

nao explicam cabalmente. 

Tendo por objectivo a promo,ao clo desenvolvimento regional , varias ques

toes sao pertinentes face " cerrifica,ao dos produtos: qual a elistribui,ao das rendas 

ao longo c/as cadeias de valor criadas pel a ce'tifica~ao ele produtos! Qual 0 papel clas 

agencias certificadoras externas! Que processos sao estimulaelos pela cen ifi ca, ao 

- a globaliza,ao clas cadeias de valor ou 0 seu confinamento geogrMico! Sera que a 

cenifica~ao transforma os mercados, como indicam Luis Tiberio e Anur CristDvao, 

ou "caba por ser integrada nesses mesmos mercados? Qual a Iig,lI;:ao entre os pro

cessos ele certi fica,ao e 0 crescimenro cia regula,ao? Com a cenific<" ao dos produ

tos, onele e que sao criados pontos de valor nas cadeias de produ,ao, transfonna~ao 

e distribui, ao ele produtos? 
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inovadores. Face ao exposto, podemos imuir que as zonas perto dos grandes cen

tros, junto a regioes com ma ior cresci memo do produto nao agricola, com explora

,oes de maiores dimensoes ou com maior nivel educacional serao aquelas qLle, com 

maior facilidade , adoptar.l0 as inova,oes produzidas. 

Mas, se assim e, 0 que aconLecera ~l S regioes mais perifericas, exactamente 
aquelas que sao an:disadas pelos autores desra primeira parte: Arcos de V:dedevez, 

Castelo Branco e as zonas de montanha de Tr:ls-os-Momes' Como aprendemos nes

tes textos , os factores de resiliencia e de base de desenvolvimemo sao as gemes, as 

empresas, as institu i,oes e as tecnologias loca is. As pessoas qLle vivem clas reformas 

e da produ,ao de gado, as empresas que se ligam em redes horizontais e venicais, as 

inst itLli ,oes como 0 regime de baldios e as regLlla,oes de propriedade, e as [eenolo

gias como as dos iameiros e dos produtos com denomina,ao de o rigem. 
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Tema2 

Amenidades Ambientais 
e Desenvolvimento Rural 

Tomaz Dentinho e Orlanclo Roclrigues 

As rela~aes entre clesenvolvimento e ambiente sao normalmenre analisadas 

cle pontos cle vista opostos. Os pessimistas (MEADOWS el al., 1992) assumem que 

o produto economico e " popula,ao crescem exponenci"lmente exerce nclo uma 

pressflO crescente sab re 0 ambieme e sabre as recursos natufais, 0 que ira provo
car, segunclo os "u tores, 0 colapso do proprio sistema economico crianclo sirua

,aes graves cle clesemprego, decrescimo abrupto cia proclu ,ao alimentar e reclu, ao 

acentuacla cia popula,ao. Os optimistas (SIM ON, 1981) argumenlam que, historica

mente, os seres humanos sempre foram capazes de ullrapassa r os problemas cle 

escassez clos recursos naturais e clas externaliclacles negativas provocadas pela 

cria~iio cle resicluos. 

De qualquer forma, este pressuposto optimista cle que os homens resolvem e 

resolveriio os problemas criaclos pelo clesenvolvimenlO sobre 0 meio-ambiente de

pende da capaciclade economica e inslitucional para enfremar nao so os problemascle 

escassez clos recursos naturais, mas sobretuclo os problemas ligaclos a incerteza: 

inceneza ace rca clos impaclos clas ac~aes clo homem no meio ambienre e inceneza 

sobre as reaq :aes clos homens face aos problemas ambienrais (PINDYCK, 2007). 

Os textos ciesla seguncla parte sabre amenidacles ambientais e clesenvolvi

mento rllral tem aver funclamentalmenre com estas incertezas. Incenezas resullan

tes cb reac~ao clas pessoas e cbs inslitui,aes na proximiclacle clos recursos que sao 

exploraclos. Incenezas lambem sobre os efeitos das politicas que sao implementa

clas. Incen ezas que, ao fim e 01 0 cabo, sao provenientes cle fora clo siste ma cle 

proxillliciacies oncle se senlelll as allleniciacies do alllbiente e oncle se beneficia clo 

desenvolvilllenia rural. 
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De notar que as reaCl:6es das pessoas e clas institui,oes na proximiclacle nem 
sempre foram tao boas como pressupoe a visao optimista sobre a re13,ao entre cle
senvolvimento e ambiente. Na verclacle, ao contrario clo que vem apresentaclo nas 
curvas inverticlas de Kuznets, sobre a evolu,ao no tempo clos inclicadores de 'Igua 
pot'lvel, saneamento e polui,ao atmosferica urbana (TlETENBERG, 2003, p. 9), exis
tem rambem dados dramaticos acerca da sobreutiliza,ao dos bens globais de livre 
acesso como os recursos marinhos ou a capacidade de controlo ciimatico da atmos
fera. Como nos reporta Jaret DIAMOND (2005), a hist6ria e rica em colapsos civiliza
cionais motivados por falta de capaciclade dos homens para ada pta rem as suas 
institui<;:oes a escassez de recursos naturais e ambientais. Ese tentarmos olhar para 
casos men os especraculares, como 0 colapso da ilha da Pascoa ou a degrada<;:ao da 
civiliza~ao maia, perceberemos que, a pequena escala dos munclos furais, e lllotiva
dos por mudan,as ambientais provocadas pelo homem, tambem ha .colapso do 
sistema econ6mico, cria,ao de situa<;:oes graves de desemprego, decrescimo abrupto 
da produ,ao alimentar e redu<;:ao acentuada da popula,ao'. 

Eo que se passa quando a especializa<;:ao produtiva de uma regiao deixa de ser 
competitiva , tornando redundantes os espa<;:os adaptados que foram sendo criados. 
A questao e saber se existe ca pacidade humana e institucional para reaproveitar 
esses espa<;os e reabilitar 0 sistema econ6mico clessas regioes. E tambem 0 que ocorre 
em zonas que estao em processo de desertifica<;:ao dos solos pel a ac,ao dos homens. 
Sem que as comunidades locais tem capacidade para se auto-reguiarem e inverterem a 
tendencia deseI1ificador.l? E 0 que parece acontecer quando politicas externas a regiao 
impoem mediclas mais ou menos desajustadas dos problemas locais. Ser" que as enti
dacles externas e internas tem possibiliclacle cle dennir objectivos e politicas comuns' 
Concretamente no que se refere a politica cle cria<;ao de areas protegidas, a questao 
que imporra levantar e se fazem sentido as politicas de conserva,ao da nanlfeza base]
clas na cria,ao cleW]s areas, quando sao implementadas ao reves das atitucles e percep
,oes das popula<;:oes dessas areas. Para alem do Illais, u,]balhos recentes vem deillonstrar 
que nao existem diferenl'"s estatisticaillente significativas entre a conselva,ao cia natu
reza dentro e fora de areas florestais protegidas (HAYES, 2006). 

Conflitos nas areas protegidas 

Os textos apresentaclos ciao algum esclarecimento sobre estas perguntas. Os 
dois primeiros reportam e analisam os confli tos reg istaclos no Parque Natural da 
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Peneda-Geres entre, por um lado, as inslilui,6es pdblicas que prmegem as recur
sas naturais e, par olllro Iada, as papula,6es que vivem direclamente desses mes
mos reeu rsos. 

o aniga de Elisabete Figueiredo (Capilulo 7) constala que existe um conflilO 
laleme emre as pos i,6es conservacionistas do Estaclo e as vivencias das residentes 
clas areas protegiclas. Nas 'treas protegiclas do liloral, os conflitos saa entre as medi
clas de canserva,iia e as press6es turisticas e urbanislicas. Nas areas protegidas mais 
remmas, os problemas estaa assaciadas aos incendios, a cac;;a funiva , a degracla,iio e 
~IS altera~ao arquitectonica, bem como fL clesertjfjca~ao humana. Curiosameme, as re
sultadas do inquerita rea lizacla indicam que as respansaveis pelas areas prolegidas 
cansideram que a sua implementac;;aa deu um contribulO impartante em lermos de 
desenvalvimenta social e economica. No enlanlO, a maioria da papula,ao que reside 
em espa,as prolegiclos encara as benefIcias desle facta de farma muila desigual. Final
mente, as luristas utilizam estas areas mais peJos seus aspectos nalurais do que pe!as 
suas caracteriSlicas rurais. 0 lrabalha de Laura Larcher Gra,a e Sara C. M. Simoes 
(Capitula 8) sabre a fl aresla,aa clo Parque Nacional de Peneda-Geres conclui o se
guinle: primeiro, que a papula,,10 nao assacia a parque 010 terrilorio ande vive e naa se 
identifica cam as invesl imentas feitas pelo Estada; segunda, que ex iste uma grande 
dependencia do balclia, sobre a qual eSlaa a aumentar os usos naa tradicionais. 

De natar CJue eSle tipa de canflitas existe em muitas aulras areas ande as 
floreslac;;6es implemenladas pelas respansaveis dos parques sao feitas em lem's bal
dias utilizadas pela populac;;aa local para 0 pastoreia (PFEFFER, 2005; FEARNSlDE, 
2003). Canflilas esses que podem ser subslanciais, na forma de praceder, au mera
mente pessoais (N IEMELA el al., 2005). No emanto, as conflitos padem ser resalvi
das (KOSOY el al., 2007) pela pagamenta dos custos de aponunidade da conse.va\,io 
da nalUreza, embora issa possa induzir allera,6es nas percep,6es saciais sabre as 
clireitos de propriedade. Ou, melhor ainda, saa naLuralmeme resalviclas pela consta
la, aa de que os maneias aplicados aas lacais pelos gesrores privadas da territoria 
sao Lambem os que melhor defendem a canserva,iio da natureza , coma acontece 
com grande parle da floresta mediterranica humanizada (ARRIAZA el al., 2004). 

Percep~oes ambientais 

Os tres LeXlOS seguintes redimem de alguma forma a visaa pessimista e de 
canflita das dais lextas anteriores. De facta, Lem a ver com as percep,6es e alilucles 
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cias pessoas face aD meio ambiente e nao estao Iigaclos a capaciclacle de intelven,ao 

e explicita,ao cle objectivos e valores dos agentes. 

Rosalina Gabriel e Emiliana Silva (Capilul o 9) apresentam algumas metoclo

logias utilizaclas para estimar as atitucles cia popula,ao face ao ambiente, nomea

damente as que se referem ao novo paracligma ambiental (NPA). Os resultaclos clo 

inquerito mostram qu e a maioria cia pop"Iia,'lO inquiricla se insere clentro clos 

valores do NPA, sob retuclo os mais jovens e co m mai or nive l cle escolariclacle . 

Neste estuclo conclui-se aincla qu e a aclop,ao, ou nao, cle pr{lticas agricolas pro

tecraras clo ambiente depende das innuencias socia is, mas tambem do seu acesso 

a informa~ao. 
No Capitulo 10, Gon,a lo Jose Poeta Fernandes justifica a evolu,ao clos con

ceiras sobre os espa,os cle montanha, inicialmente percebiclos como areas cle gran

cles imposipSes fisicas e cle fones conclicionalismos ao clesenvo lvi mento de 

actividades economicas , especialmente as monranhas mediterranicas. Na actualida

de, segunclo aquele autor, assiste-se a uma revaloriza,ao clos espa,os cle montanha, 

cujas fragiliclacle e especificiclacle implicam a existencia cle interven,aes no senrielo 

clo seu orclenamento, por forma a manter velhos e novos lIS0S e fun , aes. 

Finalmente, 0 artigo cle J(r1ia Carolino, no Capirulo 11, reporta uma pesqui

sa e tnognifica realizacla na alcleia alentejana e conclui que, apesar cle as formas 

cle representar 0 territorio se apoiarem normalmente em realiclacles perenes, como 

eo caso cia o rografia e cia toponimia antiga, 0 senticlo clos conceitos esta asso

ciaclo a dimensoes menos perenes, tais como as activiclacles humanas em rela,ao 

com 0 territ6rio. 

Dira cle OlItra forma, as pe rcep,oes clas pessoas adaptam-se a realiclacle 

ambiental, tecnologica, economica e institucional que tem cle e nfrentar. ivIesmo 

quanclo ha perspecticas religiosas sobre as atitucles perante a natureza (HUNTER 

el ai., 2005), essas atitucles to rnam-se menos cons iste ntes com a pratica, ate por 

processos qu e evitam CllStoS e maximizam beneficios. Por outro laclo, os grupos 

qlle sao fortemente contra a cria ,ao cl e areas proteg iclas sao tambem aqueles 

qu e manifes tam uma marcada ide ntidade regional e sentido de perten,a (BO
NAIUTO, 2002). 

Se associarmos isro ao fa cto de os grupos ambientais serem tambem aqueles 

que tem maior participa,ao pllblica (OWEN el ai., 2006) e cle as atitudes face ao 

meio ambiente da popuia,ao estarem associadas aos sells proprios valores (SCHULTZ, 

1999), enta o poderemos explicitar a hipotese de que a esco lha publica nas areas 

protegidas carece de ser reclefinicla, tanto mars que 0 posicionamento ambiental 

varia fortemente com as gera,oes e com as regioes (YAMASHlTA, 2002) . 
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Tema3 

Os Actores e as Redes 
do Desenvolvimento Rural 

Tomaz Dentinho e Orlando Roclrigues 

Desenvolvimemo rural envolve desenvolvimento das pessoas e clos sitios. 

As pessoas incJuem os actores e as redes onde eles interagem. Os sitios subenten

dem 0 reiacionamento com 0 exterior e com 0 territorio. Comepndo com 0 reiacio

namento com 0 exterior, percebemos que se consubstancia nos fluxos de pessoas, 

bens e servi,os que viio aumemanclo ou delapiclando 0 capital humano, material e 

ambiental do espa,o rural. Quanto as rela,6es com 0 territorio, sabemos que possi

bilitam a integra,iio entre os varios tipos de capital que influenciam a capacidade de 

cria,ao e de liberdade do espa,o rural. E isso e desenvolvimento rural entendido 

aqui como 0 aumento da capacidade de cria,ao e liberdade no espa,o rural. 

Ao longo desles 10 textos sobre ,!Ctores e redes do desenvolvimento rural , 

a analise das reia,6es com 0 exterior e com 0 territorio centram-se nas pessoas . 

As mulheres, as crian"" e a ecluca,ao (capitulos 12, 21 e 22), as idosos e dependen

tes da previdencia social (capitulos 13 e 20), as redes socia is e as famnias (capitulos 

14 e 18) e os imigrantes, quer sejam os profissionais tecnicos (capitulos 15 e 19), 

quer sejam estrangeiros (capitulos 16 e 17). 

Sao estes aClores que filtram, acumulam, degraclam ou recriam as fluxos que 

convergem, circuiam e divergem do espa,o rur<11. No entanto, as proprios actores tam

bem eslao sujeitos ao seu cicio de vida: 0 tempo em que recebem mais educa,iio e 0 

tempo em que ficam dependentes do Estado e da previdencia social, 0 tempo em que 

tem mais capaciclade para migrdr e 0 tempo em que tern possibilidacle cle inveslir, 0 

tempo em que a famnia se constitui e 0 tempo em que ela se desagrega e multiplica. 

Nesta perspecliva, os capitulos podem ser lidos na procura dos pontos de en

contra entre a evolu,ao das famnias no seu territorio, juntamente com as inlluencias 
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que 0 Eswdo e a Economia vao operando sobre elas. Par exemplo, com a possiblidade 
de pensionistas que se fi xam no espa~o rural e a provisao de servi,os de educa~ao e 
de sallde que se instabm e desinstalam; ou com a mudanp de actividades agro-silvo
-pastoris para actividades ligadas ao turismo e 11 gestao e 11 conserva,ao da natureza; 
ou ainda com as proprias altera, 6es na dina mica clas famllias. 

Como dissemos, 0 desenvolvimenro rural enrendido na perspectiva dos seus acto
res e das recles allele se integram rem a vel' com a forma como esses aclores se rela

cionam com 0 exterior e com 0 lerritorio. V[lrias quesroes ficam em abeno: sed que as 

mulheres, as crian, ;1S e os processos de eduGI,ao a que estao sujeitos promovem 0 seu 
relacionamento com 0 exterior e com 0 territorio' Ser.i que os de pen dentes da previ
clencia social cOllseguem manter as reia,6es com 0 territolio e ao mesmo tempo sustell
tar 0 relacionamenro com 0 exterior? Qual a dinamica cias redes sociais e cias famllias nas 
ligapSes extern;lS e internas? Qual a capaciclade cle em<lizamento e cle manuten, ao cias 
Jigai):oes com 0 exterior dos imigrames no munclo ruml , nacionais e estr:.lngeiros? 

MuIheres, crian~as e processos de educa~ao em meio rural 

A prime ira questao acima explicitacla trata de saber se os processos de educa
,ao a que estao su jeitas as mulheres e as crian, as do meio rural promovem 0 seu 
reiacionamemo proficlio com 0 exterior e com 0 relTit6rio. 

o texto de Alberto Baptista e A11ur Cristovao (Capimlo 12) ex plica 0 papel cres
cente da mulher no munclo rural- quer pela emigr.lpl0 dos homens e 0 fortalecimen
to cia mulher como empresaria agricola, quer pelo aparecimemo de novas actividades 
ligadas ao turismo e it eduGI, ao - e conclui que a forma,ao orientacla estriramente 
pal:1 0 emprego apresenta f0l1es limita,6es e nao responde as necessidades de muiras 
formandas. Uma conciusao semelhame e aicanp da no texto de Maria Manuela Alves 
(Capitu lo 21) resuhante clo inquerito que faz a popuhl, 6es rurais que fOI:lm sujeitas a 
ac,<ies de educa, ao no ambito do progr.ll11a do rendimenro minimo. De ;!Cordo com a 
autora, as ac,6es de educa,ao implementadas asselllam em concep,<ies redutoms de 
desenvolvimento que n;10 se adequam a racionalidade dos educandos. 

A analise de Francisco Rodrigues de Sousa (Capitulo 22) complementa as 
abordagells anteriores. Por um bdo, aborda a educa, ao de crian",s e conelui que a 
i nvestiga~ao em Portugal sobre eduGI, ao em meio rural se preocupa mais com a 
forma como sao difu ndidos os mewdos e conreudos propostos pelo Estado do que 
com os processos educativos no meio rural. Por outro lado, sugere que, em vez de 
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estudar popula,6es rurais em ambieme educativo, e necess'lrio perceber 0 sistema 
de educa,ao aplicado a alunos mais urbanos ou mais rurais, de forma a identificar 

os factores de aprendizagem de uns e outros. 

Em suma1 e face a questao levanlada acima 1 os textos conSlatam que a educa
,ao nao promove 0 relacionamemo proficuo entre as al unos e 0 territorio, embora 

rente estimuiar, aparememente sem 0 exiro pretendido, 0 reiacionamemo dos alunos 

com as problematicas de alfaberiza,ao, emprego e compelitividade, que tem muito a 

ver com 0 relacionamento do mundo rural com a exterior. 
Existem du as opticas distimas de abordagem da efectividade do processo 

educativo: a optica do individuo e a optica social (BLUNDELL el CI/. , 200I). No prime i

ro caso, consideram-se apenas os custos e beneficios para 0 individuo e os resul tados 

apontam nonnalmeme para uma remabilidade da ordem dos SOlo sobre 0 capital investi

do (BEDO el a/., 2007). A segunda abordagem tma do retorno social (HARMON el a/., 

2000), que e a perspectiva adoptada pelos ues textos aqui inuoduzidos sobre proces

sos educativos em espa,os rurais. Se ha efectividade individual do investimemo em 

educa,ao e nao e tao clara a efectividade no desenvolvimento dos espa,os rurais, 

entao e porque os efeitos da educa,ao se verificaram noutro local , para onde sao 

transferidas as mais-valias da eduGI,ao atraves da emigra,ao dos estudantes dos 

espa,os rurais para as cidades; e tambem porque existem entraves ,I utiliza,ao dos 

contelldos educativos ministrados no desenvolvimento das liga,6es externas e com 0 

territorio. Como refere Ida Teriuin (2003), 0 desenvolvimemo economico e devido ,I 

capacidade dos actores locais e a redes de liga,6es fortes internas e externas. 

as entraves 'I utili za,ao dos conted dos educativos no desenvolvimento de 

liga,6es externas e internas estao associados, por um lado, aos quadros de referen

cia e valores dos educa ndos e, por outro lado, ,I fonna,ao das varias fo rnlas de 

capital ao nivel local. 

PALMER Cl 980) refere que as quadros de referencia das mulheres se cdam pa r 

factores que vao muito para alem do seu envolvimento no trabalho e tem a ver com 

o emprego e a ocupa,ao, com a satisfa,ao das necessidades basicas e a panicipa,ao 

nos processos de decisiio, com te mas populacionais e com as migra,6es ru nds e 

urbanas. Reto Soliva (2007) explicita quatro narrativas diferentes no meio rural incli

ciadoras de quatro conjumos diferemes de atitudes, interesses e va lores ou, dito de 

outro modo, quatro quadros de referencia distimos: I) a narra tiva da vida selva gem, 

que assume 0 declineo da economia rural e 0 ava n,o das ten'as abandonadas e da 

vida selva gem; 2) a narrativa modernista, que acredita no progresso tecnologico con

tinu o e no apoio externo; 3) a narrat iva da subsiste ncia, que aposta no agriclli tor 

aur6no l11o capaz de produzir 0 sell pr6prio sustento; e 4) a narrativa do desenvolvi-
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mento end6geno, que prefere a adapta,ao e a inova,ao tecnol6gica pel os agentes 

locais. Ii natural que apenas as atitudes, os valores e os interesses subjacentes a nar

rativa modernista sejam passiveis de complementar as ac,oes educativas top-doWII 

que sao usualmente implementadas no espa,o rural portugues. 

No que diz respeito a forma,ao de varias formas de capital no espa,o rural e 

a sua forte "ssocia,ao com 0 estabelecimento de redes internas e externas, vale a 
pena citar 0 trJbalho de BEBBINGTON et at. (2006) onde se argumenta que a distri

bui, ao dos activos de capital e os processos de forma,ao do governo e dos neg6cios 

tem um peso muito importante na dina mica econ6mica e do espa,o rural. Mas a 

forma,ao clas redes internas e externas que influenciam 0 desenvolvimento rural e a 

integra,ao dos processos educativos esra fortemente associada 'IS migra,oes. Curio

samente sao as migra,oes os grandes fa ctores de perturba,ao e dinamiza ,ao do 
espa,o rural, a ponto de STOCKDALE (2005) afirmar que as migra,oes sao um pre

-requisito pam a regenerJ,ao clas economias rurais. 

Idosos e dependentes 

Neste ponto, a questao e saber se os dependentes da previdencia social con

seguem mante r ao mesmo tempo as rela,oes com 0 territ6rio e 0 relacionamento 

com 0 exterior. 
Ant6nio Fonseca, Constanp Paul, 19mkio Martin e )030 Amado apresentam 

uma analise da condi,ao psicol6gica dos idosos na Alde ia do Bispo no Concelho do 

Sabugal (Capitulo 13) e os resultados nao sao muito animadores, pois, segundo os 

autores, a popula, ao esta resignada a sua cond i,ao e apoia-se nas redes formais e 

informais de solidariedade socia l para manter uma qualidade de vida relativamente 

baixa. Na busca de uma resposta a pergunta acima explicitada, parece claro que os 

idosos conseguem manter as relap'>es com 0 territ6rio e com 0 exterior apenas na

quilo que respeita as redes de solidarieclade e apoio social internas e externas. 

Seita Coelho fa z uma analise comparativa clas dina micas socioculturais entre 

duas aldeias de uma mesma freguesia algarvia: Tor e Queren,a (Capitulo 20) e, 

embora aborde varios aspectos desta dina mica, e bem patente a dependencia destes 

locais rela tivamente ao Estado-Providencia. Tambem neste caso sao poucas as rela

,des com 0 territ6rio, nao s6 porque esse mesmo territ6rio e propriedade de "gentes 

exteriores ao espa,o ru ral, mas tambem pOl·que 0 sistema de apoio do Estado-Provi

dencia nflO tern nenhum factor territorializante. 
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Segundo estes dois textos, nao parece haver muito a esperar em termos de 

desenvolvimento rural dos sistemas de apoio aos idosos no espa~o rural. Trata-se, 

assim parece, de um meca nismo para atenuar os efeitos do despovoamenta brusco 

criado pela perda de produtividade do espa~o rural, mais do que de um sistema de 

promo~iio do desenvolvimento rural sustentavel. 

Uma visao um pouco d iferente tem SCOTT et Cli. (2000), que se afa stam da 

perspectiva de que 0 desenvalvimento rural susrem:iveltem de estar ligado ao sector 

agricola e a competitividade clas explora~6es, para abordarem com mais parmenor 0 

desempenho das institui~6es fa rmais e informais de solidariedade social ao nivel 

rural que e, afinal de contas, 0 que preacupa as saciedades rurais mais envelheci

das. De facta, e essa abardagem que se tem adoptada em comunidades rurais afec

tadas por doenps como a malaria em Africa (OPIYO e/ a l., 2007), onde 0 problema 

objecto de politica e de pa rr i cipa~ao e aquele que preocupa as popula~6es rurais 

- a malaria em Africa ou as mazelas associ ad as 'I velhice nas aldeias partuguesas 
e nao um qualquer modele de desenvolvimento rural associado ao uso do solo que 

se quer implementar reconstruindo 0 desenvolvimento futu ro com base em imagens 

do pass ado. Uma prova da abardagem desa justada de algumas politicas de desen

volvimento rural para comunidades envelhecidas e-nos dada peb Africa do Sui, onde 

a doa~ao de terras agricolas longe da residencia de comunidades rura is forte mente 

dependentes da apoio pllblico nao promoveu a acupa,aa dessas terra s e a desen

volvimento, sen do melhor doa r terras junta das comunidades estabelecidas ou aces

sa a em prego remunerado (BRADSTOCK, 2006). 

Familias e redes sociais 

A terceira quesrao lev:lntada acima renta perscrutar a interac~aa entre as redes 

saciais e famili ares nas li ga~6es externas e internas do espa,a rural. Ha do is textas 

enquach,lveis nesta problermltica . 

o rexto de Artur Cristovao e Timothy Kaehnen analisa 0 Programa Nacional 

Rede Sac ial criada pela Resalu~aa da Ca nse lha de Ministras nY 197/97, de 18 de 

Novembro, que pretendia mabilizar llIn vasta conjunto de actores, a nivellocal, par'l 

a ac,ao social de combate aos fenomenas de pobreza e excJusao social e para a 

promo,aa do clesenvolvimenta social. A analise incide sobre duas redes sac iais de 

municipias rurais de Tras-as-Mantes, Maceda de Cavaleiros e Vinhais. Cam base em 

inqueritos realizadas aas agentes laca is, os auta res concJuem que as concep,6es, 
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mOliva,oes, expeclalivas e avalia,oes 5[10 muilo diversificadas, em born 0 diagnoslico 
do desempenho coincida com a indiGI,ao de fa lla de capacidade de planeamenro e 
com a dificuldade de jumar meios humanos e financeiros. A imerprera,iio dos auto
res e que 0 poder loca l esta pouco mobilizado para fomemar as redes socia is que 
visam combaler as sirua,oes de pobreza e exclusao. 

o lrabalho de Maria da Gra,a Madureira sobre a dinamica cias agriculturas 
familia res procura perceber como se articulam e pod em ser explicadas as distintas 
eSlralegias familia res e como estas se relacionam com os ciclos de vida cbs familia s. 
A aplica,ao de um inquerilo simplificado e de um inquerito estruturado, por enlre
vista, permiliu fundamentar as seguintes conclusoes: 0 trabalho refor", a ideia de 
que a estrategia familiar - de emigrar e de relornar - depende da rela,ao que lem 
com a rerra, das liga,oes que foi estabelecendo com a educa,ao dos filhos, das 
liga,oes com 0 trabalho nao agricola e do sistema de seguranp social. 

Tendo em aten~ao a questao levantada, parece claro que as recles sociais esti

muladas direcramente pela inlerven,ao p(lbliGI sao dificeis de implementar e suslentar. 
Pelo contra rio, as redes familiares tem eSlrati'gias de crial'iio e manurenl'iio cujos faclO
res sao f:1cei s de identificar, sendo que alguns desses faclores sao influenci:1veis pelas 
ac,oes do Esrado como 0 emprego nao agricola, 0 apoio a educa,iio, os direitos de 
propriedade da terra , a polilica agricola e os sistemas de segumnpl social. 

De notar que lodos esres factores interagem enlre si, rornando 0 sistema bas
tanre mais complexo. 0 retorno de familiares aos locais de origem redefine de forma 
significativa esses mesmos loca is (LAOIRE, 2007) em termos de emprego, eduGI,ao, 
eslaruto de propriedade, polilicas e inser,ao no sistema de seguran, a social. Esras 
transforma,oes influenciam a susrentabilidade cias familias nos sirios rurais, alle
rando a sua liga,ao 'I posse da rerra e da propriedade (JO HNSEN, 2004), alrera,ao 
essa que tambi'm e eSlimulada pelos processos de heran,as sucessivas (BURTON e 
WALFORD, 2005) e varia com diferentes dimensoes familiares (VANHAUTE, 2004). 
Tudo isro com um esreio de marca social que demora a desaparecer, mesmo quando 
as familias migrnm (MANFREDINI , 2003) e rerornam. 

Imigrantes no espa~o rural 

Qual a capacidade de en rai za mento e de manuten,ao das liga,oes com 0 

exterior dos imigranres no mundo rural, nacionais e eSlrangeiros' Enquadraclos por 
esra pergunta, temos quarfo texros. 
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No primeiro deste grupo cle textos, Maria Ant6nia Pires cle Almeicla f,da-nos 

clos nol'Os desafios do espa,o rural (Capitulo 15), reportanclo as altera,6es radi

cais do mundo rural do Alentejo provocaclas pelo abanclono da agricultura como 

activiclacle principal clo espa,o rural e pela sua substitui,ao por outras activiclades 

de apoio ao lazer. De acordo com a narrativa da autora, estes processos foram 

aceleraclos e mudaclos pela sequencia temporal de interl'en,6es politicas como a 

reforma e a contra-reforma agraria, a Politica Agricola Comum e as suas altera

,6es, 0 melhoramento dos servi,os cle ecluca,ao que afastaram os jovens do 

mundo rural e a melhoria clas acessibliclacles que aproximaram os urbanos desse 

mesmo mundo. Neste novo sistema, a liga,iio clos novos imigrantes sazanais as 

actividades rLifais tradiciol1ais e diminllt<1, mas aparecem e reforc;am-se novas ac

tiviclacles ligaclas ao lazer. 

Num outro texto sobre imigrantes no munclo rural, Maria Dolores Llovera e 

Alcincla Cabral analisam a imigra,ao marroquina associacla " venda ambulante 
(Capitulo 16). De acordo com as autoras, 0 objectivo clo imigrante e juntar a quan

tidade de dinheiro que considera suficiente para regressar ao seu pais de origem e 

a1 se estabelecer com Lim cafe, restallrante OLi loja, na maior parte dos casas. Par 

isso adopta liga,6es de trabalho com 0 meio para onde migrou e reia,6es intermlS 

com as da sua etnia que tambem imigraram. Desta observa,iio conc1ui-se que a 

capacidade de enraizamento e muito condicionada, exactamente porque os objec

tivos cias pessoas estao em manter as liga,6es com as regi6es cle oncle vieram. 

o trabalho cle Maria Luisa Francisco e sobre eco-emigra,ao na Serra de 

Monchique (Capitulo 17). 0 estudo baseia-se em entrevistas feitas a 10% clos 260 
estrangeiros residentes no concelho cle Monchique e constata que 0 processo de 

integra,ao e assimila,ao cia imigra,ao ecol6gica nao encontrou obstaculos signifi

cativos. Em SLlma, parece existir lima integrac;ao forte no territ6rio a ponto de esse 

territ6rio pocler vir a ser alteraclo profunclamente, ao mesmo tempo que se mantem 

uma liga,iio externa fortalecicla pel a atractiviclacle turistica da regiao. 

o quarto trabalho, cle Jose Francisco da Veiga (Capitulo 19), clesenvolve a 

questao clos novos actores do desenvolvimento rural olhanclo para evolul'ao do 

Alentejo ao longo cia segunda metacle cia seculo xx. 0 trabalho do Capitulo 19 

completa e complementa 0 texto apresentaclo no Capitulo 15, pois, enquanto que 0 

deste (rltimo des creve a realiclacle e procura as causas que a infiuenciaram, 0 texto 

sobre os novos actores defende que 0 modelo de desenvolvimento rural a adoptar 

no Alentejo nao pode ser um modelo apenas baseado na multifuncionalidade da 

agricultura, mas tera de ser lim modelo integrado que indua todas as activiclades 

econ6micas, a agricultura, a industria e os servi,os. Ao fim e ao cabo, clefende uma 
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i nlegra~ao dinftmica das pessoas no terr jtorio e no eXlerior, uma vez que esse 
territorio apresenta altera,oes bastante rapidas e marcantes. 

Uma busca de textos da literarura sobre imigranres em espa,o rural revela 

que os fen omenos de imigra,ao para 0 espa,o rural encontrados em Portuga l 

tambi'm ocorrem noutros espa,os rurais, levantando questoes e indiciando respos

tas semelhantes. Tal como no Alentejo, tambem na Finlfl ndia os jovens ligados ao 

espa,o rural se preparam para estrategias de mobilidade no territorio, embora as 

mu lheres tenham mais tendencia a movimentar-se para os grandes cenrros do que 

os homens CTOIVO e RUSANEN, 2003). Um outro texto curioso, de Marcelo Borges 

(2003), repona componamentos na cria,ao de elos internos dentro da comunidade 

de emigrantes ponugueses na Argentina, que sao semelhantes aos que se verificam 

com a comunidade marroquina imigrada em Ponugal referidos par Maria Dolores 

Llovera e A1cincla Cabra l no Ca pitulo 16. 0 que e re ponado na analise de outros 

casos de fone imigra,ao em espa,os rurais e que as rela,oes evoluem do confiito 

para a convergencia CMEIJERI NG ef aI., 2007), mudando tambem as imagens anti

gas de aldeias mineiras (HOGGART, 2007) ou de aldeias fortemente ligadas 11 agri

cultura de subsistencia . Com esta grande muta,ao nas comunidades rurais causada 

pela imigra,ao caem urn pouco por terra as abordagens parlicipativas de c1esenvol

vi mento quando os panicipantes estao em constanre muclanp. De acordo com 

BENEDIKT et al. (2006), mais va le olhar para as capacidades do territorio local 

para desenhar estrategias de dese nvolvimento. Em su ma, os sitios acaba m por 

integra r as pessoas qu e neles optam par residir, e ao longo desse processo de 

integra,ao da-se uma redu,ao clas liga,oes externas dos imigranres, 0 que implica 

um aumento cias liga,oes internas. 
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