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SUMMARY
During several centuries many historical events took place in the Almeida region, located near
the Spanish border. The use of horses as a power tool in everyday life is well documented
during this time span. In the XVII-th century, defensive needs combined with evolutionary
military strategies engineered a huge twelve point stone-star citadel where important battles
took place. The extensive use of cavalry troops by the Portuguese Army as well as other foreign
armies showed the need to tame horses and to educate cavaliers on cavalry tactics. A training
ground to practice different exercises required the construction of a long-span roof covered
building - the king’s horse-riding school. The restoration of this old building compound, now
completed for peaceful purposes, makes this location a major tourist attraction in a remote
region.
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1. HISTORICAL BACKGROUND
1.1. The Location
In the northeast hinterland region of Portugal, near the spanish border, is located the Beira Alta province
well-known for its granitic landscape of primitive beauty. This province is separated, on the western-

side, from the other Atlantic provinces by the
Fig.1a. Iron–age hunting horseman (3,000 B.C.).
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Fig.1b. The Almeida village - a medieval plan.
Fig.1–The Historical Heritage of Almeida (XVIII century)
“Serra da Estrela” mountain chain and the resulting plateau at a 1000 meter altitude, sprawls well into
the spanish meseta. The weather conditions are characterised by a continental-type climate where the
winter season lasts “nine” months followed by three mouths of very hot summers – the “hell” season.
The few trees that exist in this granitic landscape are the pine, oak and chestnut varieties.
The river Côa criss-crosses the Beira-Alta province and through its length it is still possible to find
Roman-era arch bridges linking medieval villages nested among their castle walls. This water line is of
vital support for its life environment and, protruding through the granite rock masses are schist rock
surfaces formed about 100,000 years ago, which were used to draw hunting scenes with men and wild
animals. One of these 5,000 years old image depicts an iron-age horseman trying to kill a deer, Fig. 1(a). By public awareness, this artistic and historic legacy left by our common ancestors in this region
rock surfaces, became recently into one of the most popular national heritage landmark park.
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The relationship between men and horses continued throughout the ages. The horse trading that took
place during the Roman era, followed by the Arab domination period, left many traces in this region
culture. It is assumed that the name Almeida originated from the Arabic word “Talmeyda”, i.e., the table
which is associated with the region geography - the Iberian Plateau or, as it is known, the «Meseta
Ibérica». About 1,000 years ago, an extremely active trading post between the northern Christian feudal
counties and the southern Arab world was the beginning of the Almeida settlement. Old documents
reported that among other goods, horses were important assets being subjected to intensive trade in the
Almeida region.
1.2. The Medieval Settlement
The Portuguese kingdom foundation back in 1143 was initially confined to the country northern counties.
King Dom Afonso Henriques (1128-1185) who initiated the First Dynasty helped by his feudal lords and
the crusaders heading towards the Holy Land soon began an ambitious conquest plan with permanent
friction wars against his eastern kingdom neighbours of Castille and Leon, as well as, the Arab
kingdoms and landlords living in the Iberian peninsula southern part. The Almeida plateau and the river
Côa
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Fig.2–The Twelve-Point Stone Star citadel of Almeida near the spanish border.
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Fig.3 – “ Luz da Liberal e Nobre Arte da Cavallaria “, by M.N. Andrade (1790).

valley region became the natural entrance gate to all roaming armies that never ceased to impose their
new contour border-lines. The infantry, the cavalry and, later on, the artillery drawn by horse-powered
carts became an usual sight to the local inhabitants.
On Nov. 8, 1296, King Dom Dinis concerned with the kingdom border safety hold court in the region and
awarded the first Almeida charter offering many privileges to the local settlers. The medieval incipient
town had its own castle, defensive walls and ramparts reconstructed and strengthened. These extensive
defensive military works did not refrain, in 1381, King Juan I of Castille to invade Portugal and to march
with his troops towards Lisbon.
The Citadel of Almeida was recognised from medieval ages onwards as an important defensive
stronghold which guaranteed the eastern border defence of the new-born portuguese kingdom from
external military threats. Many historical events were related to this location – the 1385 first dynasty
succession crisis, in 1492 with the fall of Granada and the persecution to the Spanish Israelites, waves
of new immigrants crossed the Portuguese border closely followed by the spanish army. In 1508, King
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Dom Manuel I orders the Almeida Castle and the surrounding walls to be restored. The country’s
complete borderline defensive system is then surveyed by the king’s master surveyor, Duarte d’Armas,
with an extensive report of the major castles and fortresses along the Portuguese border included in the
magnificent book “Fortalezas de Portugal” [1], see Fig.-1(b).
After sixty years of spanish rule in Portugal (1580-1640), the new King Dom João IV, recognised the
importance this very old borderline defensive system and gives priority to the reconstruction of the
fortress and its walls. Several battles were fought on the Almeida battle-grounds in the succeeding
years of 1641, 44, 46, 61 and 1663. In the XVIII century several attacks were conducted by the Spanish
army of the King Philip V (1704) and, in 1762, the Citadel was under siege by an army of 40,000 men.
The Marquis of Pombal invited the Count of Lippe to reshape the Portuguese army and to evaluate the
country’s defensive system. From 1764 until 1768, extensive military works were carried out under
Count of Lippe supervision. After leaving the country in 1768, the Count of Lippe wrote to the Marquis of
Pombal in 1774 suggesting that the

Fig. 4a. The citadel of Almeida, aerial view.

1070

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Fig. 4b. KHRS – general layout.
Fig.4 –The citadel of Almeida and the King’s Horse-Riding School (KHRS).

Fig. 4c. KHRS- top view in 1999
Fig.4 –The citadel of Almeida and the King’s Horse-Riding School (KHRS).
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Fig. 5a. Elevation–interior view.
Fig. 5 – The KHRS – the different structural solutions.

main Portuguese strongholds along the border – Almeida, Elvas and Valença, must be upgraded under
the Vauban defensive layouts.
In 1807, during the Regency period, Prince Dom João VI embarks to Brazil while the first french
napoleonic invasion under General Soult command is under way. In 1808, the English Army lands in
Portugal and the Almeida fortress is liberated. The second french invasion under General Junot occurs
in 1809. The Field-Marshal General Beresford installs his headquarters in Almeida with an army of
20,000 men while Sir Arthur Wellesley defeats the spanish army in Spain. The third french invasion
under General Massena begins in 1810. The Marshal Beresford and the Duke of Wellington were in
Almeida when the neighbour spanish town of Ciudad Rodrigo surrendered to the french army. During
the siege carried out by the french army, the gunpowder storage facility located in the main tower was
shelled and it exploded, destroying most of the village houses and causing great damage. In 1811 the
French Army withdraws from Portugal, after exploding the fortress walls. In 1927, with significant
changes in the war tactics, the concept of Almeida as a military stronghold is revoked by the Portuguese
Government.
The Citadel of Almeida acquired its magnificent current shape, based on design recommendations
taken from Vauban tables, developed by the german Count Lippe, military advisor to the portuguese
army during the years of 1764 through 1768, Fig.-2. The extensive granite masonry walls form a twelve
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point star shaped fortress typical of military engineered design solutions in those times. Similar
measures were also adopted along the border with other portuguese military strongholds such as Elvas
(Alentejo Province), Valença (Minho Province) and Chaves (Trás-os-Montes Province), [2] M. A. Fortes
and [3] L. S. Pimentel.

2. THE RESTORATION PROJECT
2.1. The State of Affairs in 1993.
During the 1993 Christmas season a first visit was made to the Citadel of Almeida. An impressive
restoration project effort was underway led by the City of Almeida President’s Office, the IPPAR –
Instituto Português do Património Arquitectónico

Fig. 5b. Structural plan.
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Fig. 5c. Cross section – exercise arena.
Fig. 5 – The KHRS – the different structural solutions.
(Portuguese National Heritage Institute), and the European Community sponsored “Aldeias Históricas”
(Historical Villages) Rehabilitation Program. The King’s Horse –
Riding School (KHRS) was one of the major attractions in touristic proposal where, in order to enhance
leisure activities in the hinterland regions of Portugal, unique areas of interest must be implemented.
The KHRS is located in one of Citadel’s Star – point extremes – the Our Lady of Brotas rampart, and it
consisted of a magnificent five meter high granite masonry 0.80m thick wall polygon, Figs. 3 and 4.
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The KHRS extensive state of neglect resulted from the evolutionary military strategies throughout the
last centuries, the withdrawal of army services from the Citadel and the conversion of a military into a
peaceful civilian village. In the 1990’s major efforts is made by the Government to economically
enhance the interior regions of the Beira Alta Province in Portugal, through Historical Villages Program,
co-sponsored by European Union.
One of the tourist attractions offered to the visitor arriving in Almeida is the possibility of horse-back
riding. The former military installations were well-equipped to sustain military attacks from across the
border. From the three army branches, artillery, infantry and cavalry, the later is probably one of the
most interesting ones. Along the twelve pointed star-shaped plan of the Almeida Fortress, located in the
Our Lady of Brotas rampart, is the King’s Horse-Riding School, Fig. 4. On the first visit made to the job
site only the contour walls existed and a small building – the horse’s infirmary with its new tile roof was
noticeable , and under the aegis of IPPAR (The Portuguese National Heritage Institute), an invitation
was made in the Winter of 1993 to submit a proposal to carry on the required an extensive structural
and constructive research proposal to promote the rehabilitation of this building, Fig. 5.
2.2. The Existing Building and the Restoration Project
The KHRS restoration project consisted of two main zones the enclosed wall precinct and the exterior
exercise fenced fields. The designer’s participation in this work was limited to the former area – the
precinct. Within this walled polygon area, several main spaces exist: (1) the covered riding – school
building; (2) the stables; (3) the guard’s house; (4) the reception/ office building; and, (5) the esplanade,
Fig. 4.
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Fig. 5d. Cross section – observation deck.
Fig. 5 – The KHRS – the different structural solutions.
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Fig. 6a. Wood roof – scissors trusses, 13,5m span (1999).
Fig.6 – The KHRS after the restoration (1999).
In the Winter of’ 93, only the granite masonry walls of the riding-school building existed, Fig. 5. It
consisted of a very long “rectangular” (actually trapezoidal) plan with the external dimension of 49.03m
(48.85m) by 15.14m (13.77m), located at the north face of the five-sided shape polygon. The exact
construction date of this building is not well-known, although in XVII and XVIII – century military plans
depicting this Citadel , it is referred as the “Baluarte do Trem” (the artillery-train bastion) where,
probably, gunpowder and ammunitions were kept far from the village dwellings. The south facade is
impressively marked by ten isolated rectangular giant granite masonry columns – “the giants” – with
0.90 m x 1.80 m x 4.80 m, which rises from a continuous wall surface with an height of 2.40 m and a
thickness of 0.70m.Three more “giants” complete the wall facade which has now the same height of
4.80m as the columns. On the north side, the masonry wall is continuos with an average height of 5.10
m. Both end walls are tapered from a 5.00 m height to a maximum height of 10.3 m, approximately. This
building contained two major zones – the horse exercise area and the old guards house.
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The once covered exercise area has a net contour dimension of L = 37.18 m by B = 13.60 m (12.60)
which yields a L/B ration close to 3, M. C. Andrade [4]. This L/B ratio of three is the ideal shape for
covered areas horse-exercise spaces, making this riding-school of a “three-circle” type, Fig. 3 and 5.
Although the desired ratio of L/B is three, this value is seldom attained in part because of economical
reasons. Consequently, it is quite common to find “two-circle” (L/B = 2) riding-school buildings whereas
the “three-circle” type are quite scarce and, in most cases, unique. In Portugal, besides the KHRS in
Almeida, the oldest “three-circle” horse riding school buildings are both in Lisbon – the XIX–century
National Carriage Museum (“Museu dos Coches”) with approx. 17.0 m x 50.0 m once the Royal horse
riding-school and, the XVIII-century Faculty of Sciences Gymnasium with approx. 18.0 m x 54.0 m, also
known as the College of the Nobles.
Based on an initial architectural proposal different structural solutions were analysed using CAD
modelling as well as reduced scale models, Fig. 6. Different solutions were considered for this type of
long-span roof: (a) structural wood; (b) structural steel; (c) reinforced concrete; (d) “glulam” wood; and
(e) “do-nothing” option. The first solution was adopted only after the supply of long-size wood bars with
the required dimensions

Fig. 6b. Computer image.

1078

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Fig. 6c. Fixed supports and “giant” granite columns.
Fig.6 – The KHRS after the restoration (1999).
was guaranteed to build the scissors trusses. The structural wood was a variety of pine imported from
Oregon State (USA) - southern yellow pine, to build the roof trusses.
The major problem found was how to connect all the different bars. An old fashioned solution was
employed – split rings with zinc coated steel threaded bars. This solution proved to be adequate and
feasible for this type of material and structural solution.
Current portuguese code design loads require a relatively heavy snow load for this country region.
Therefore, in order to provide strength, stability during the construction phase, easy joint assemblage,
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reduced buckling loads, both the top legs and bottom lines were made of twin bars. In order to
accommodate geometry expansion/ shrinking of wood bars, the design concept required that a fixed
hinged support was located on the “giant“ columns top and the horizontally displaceable support
(“sliding-pad”) on the continuos 0.80 m thick masonry wall.
Within the KHRS building the former guard’s house was re-designed as an observation deck. In order to
fully use the available space the wood scissors- truss model adopted for the building was modified into a
mixed steel-frame wood-beam solution, Fig. 5-b. This option proved to be aesthetically pleasant and
fully integrated with the general restoration philosophy. Reinforced concrete materials were only used in
the foundations.

3. FINAL OBSERVATIONS
The KHRS restoration project required use of a old-fashioned material - structural wood, combined with
modern joint assemblage techniques. Due to a variable with in plan, eleven different span wood scissors
trusses were used to cover the “arena” part, Fig. 6. The observation deck located at one of the KHRS
building extremes required another type of structural solution – a structural tubular steel frame that
supported both the pavement and the roof wood beam bars. The final solution was very pleasant,
economical and correct under a modern rehabilitation criteria procedure.
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Fig. 6d. End detail – fixed support.
Fig.6 – The KHRS after the restoration (1999).
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RULES OF URBAN DESIGN IN EXPANSION AREAS OF LOW DENSITY
A. L. Virtudes 1 e Olga Gonçalves 2
Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura – Universidade da Beira Interior
Edifício II das Engenharias, Calçada Fonte do Lameiro, 6201-001 – Covilhã
Tel.: 00351 962360882, e-mail: virtudes@ubi.pt / olga.mpgoncalves@hotmail.com
RESUMO
O presente artigo pretende dar a conhecer o trabalho realizado no âmbito da disciplina de Urbanismo do 5º ano da
licenciatura em Engenharia Civil no ramo de Planeamento e Urbanismo da Universidade da Beira Interior. Tem o objectivo
de elaborar uma Matriz de Desenho Urbano aplicável a Áreas de Expansão Urbana de Baixa Densidade, centrada no
estudo de caso da Quinta dos Algoeiros - Zona Norte, situada na freguesia de Santa Maria, cidade e concelho da Covilhã,
abrangendo uma superfície aproximada de 11,5 ha.
A metodologia utilizada teve como referência o requisito da interacção entre a sociedade e o território urbano, nesta área de
expansão urbana a Sul da cidade da Covilhã, onde se pretende criar um novo pólo de centralidade.
A área de estudo localiza-se no sopé da Serra da Estrela no encontro da ribeira da Carpinteira uma das que atravessa a
cidade, cuja génese de ocupação remonta ao desenvolvimento industrial de finais do século XIX.

1
2

Town planner, DECA / UBI.
Technical civil engineer, Câmara Municipal de Penamacor / Town planning student, DECA / UBI.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1 OBJECTIVOS
Perante um diagnóstico complexo de condicionantes ao uso do solo, numa área classificada como apta para edificar e
urbanizar, onde de resto a cidade já chegou, apresenta-se a proposta de Matriz de Desenho Urbano, elaborada para a
Quinta dos Alagoeiros, uma área urbana de baixa densidade da cidade da Covilhã. Esta Matriz irá servir de plataforma
metodológica para a subsequente elaboração da proposta de intervenção urbana.
O lema da intervenção urbana é contribuir para promover a sociabilidade urbana, criando espaços colectivos como locais de
fixação de actividades que reclamam por centralidade, onde se fixam bens e equipamentos necessários à vida diária, como
o sector terciário do comércio e dos serviços procurados colectivamente e, as actividades que geram a fixação de outras
actividades em busca da solidariedade de interesses, consolidando o cariz de benefício.
O objectivo é contribuir para criar “nuevas relaciones que se establecen entre clases dirigentes y espacio urbano, espacio
con capacidad para representarlas y con el que van identificarse” 3. Ora, consequentemente, a proposta de intervenção
urbana integra, entre outros elementos, um turismo rural, um parque de merendas, uma zona de floresta, um jardim de
bairro, um campo de jogos tradicionais e um edifício multiusos, onde a praça pretende proporcionar o convívio social. Tratase de manter a baixa densidade do ponto de vista dos parâmetros de edificabilidade a definir para o local, como seja a
opção pelas moradias unifamiliares a par da criação de uma nova centralidade apoiada nas funções terciárias e na
promoção da acessibilidade, em alternativa ao histórico centro da cidade.
1.2 METODOLOGIA
Intervir na cidade, ou em parte dela, pressupõe contribuir para o seu melhoramento em termos funcionais. Contudo, o tecido
edificado e a rede viária preexistentes, nem sempre surgem como potencialidades, exigindo o adequado enquadramento da
situação de partida à proposta de intervenção urbana. Assim, a primeira etapa metodológica, consistiu na visita ao local e
no levantamento da situação preexistente. A segunda etapa consistiu na consulta bibliográfica que pudesse informar a
Matriz de Desenho Urbano e o significado a atribuir aos elementos urbanos, de modo a contribuírem para promover a
acessibilidade e a centralidade no local.
2.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

2.1 ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
Pela Carta de Ordenamento do PDM da Covilhã, 80,48 % da área total insere-se na classe de espaço urbanizável, com
vocação para a ocupação com fins urbanos do aglomerado urbano de nível 1 da Grande Covilhã. Nestes locais a
urbanização deverá obedecer ao índice de construção máximo de 0,6 e à densidade habitacional máxima de 50 fogos/ha
(ver figura seguinte).

3

Mora, Alfonso (2005) “La construcción histórica de Valladolid, proyecto de ciudad y lógica de clase”, pp.53.
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Ortofoto – cedido pela CMC
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Ilustração 1: localização da área de intervenção

2.2 CONDICIONANTES AO USO DO SOLO
De acordo com PDM da Covilhã cerca de 19,50% da área de estudo correspondente a 22350,11 m2 está inserida em
Reserva Agrícola Nacional na classe de grande aptidão agrícola, admitindo-se a edificação de instalações, incluindo
habitacionais, de apoio à agricultura e à pecuária, bem como a localização de equipamentos turísticos, cumprindo
cumulativamente os seguintes requisitos:
- O índice de construção máximo, incluindo as edificações existentes, de 0,02, sendo permitida uma área de construção
máxima destinada a habitação de 250,00 m2 por edifício, excluindo arrecadações e garagens;
- A superfície total máxima de solo impermeabilizado de 400,00 m2/ha;
- Número máximo de 2 pisos, exceptuando silos, depósitos de água e instalações especiais;
- O afastamento mínimo das edificações aos limites da parcela é de 20,00 m;
- O abastecimento de água e a drenagem de esgotos serão realizados a partir da rede pública ou assegurados por sistemas
autónomos;
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- Nas situações de reconstrução de edifícios existentes deve ser sempre garantido um afastamento mínimo de 5,00 m aos
arruamentos que os servem, admitindo-se um aumento de 30,00 % da área de implantação no caso de se destinarem a
apoio agrícola, agro-pecuário, florestal ou turístico.
Ora, a área da unidade mínima de cultura em regadio (hortícolas) é de 0,50 ha e consequentemente do dobro 1,00 ha por
se incluir na RAN. Assim, em cumprimento com estes requisitos a proposta de intervenção urbana proporá a implantação de
duas moradias para residência do agricultor em cada uma das parcelas fundiárias inseridas na RAN.
De acordo com a Carta de Condicionantes a área de estudo está abrangida por várias servidões administrativas,
nomeadamente a Norte uma zona de protecção do domínio público hídrico (junto à ribeira da Carpinteira); a Sul a ligação
viária entre o eixo urbano TCT (Tortosendo / Covilhã / Teixoso) e o eixo variante à cidade; a Oeste a futura ligação
rodoviária da rotunda Este da ANIL até à Estação ferroviária e; a Este o eixo variante à cidade da Covilhã. Para além dos
condicionantes anteriormente descritos, existe uma faixa de protecção da linha eléctrica de alta tensão que atravessa
transversalmente no sentido Sul/Norte a área de estudo (ver figuras seguintes).

Ilustração 2: Área inserida na Reserva Agrícola Nacional
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Ilustração 3: Condicionantes ao uso do solo
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Ilustração 4: Servidões administrativas
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Ilustração 5: Planta síntese dos condicionantes ao uso do solo
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Ilustração 6: Usos do solo (enquadramento no PDM da Covilhã)
2.3 ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO TECIDO EDIFICADO
A caracterização do estado de conservação das edificações preexistentes só foi possível por uma inspecção visual no local,
ou seja, através de uma simples observação cuidada do aspecto exterior das mesmas.
Procedeu-se, então, à criação de uma classificação tipo, estruturada em 3 categorias: 1. Bom, 2. Razoável e 3. Mau.
Entendeu-se por uma classificação de “Bom” sempre que os edifícios apresentavam fachadas e coberturas sem quaisquer
problemas de fissuras, sujidade ou outras anomalias.
Os edifícios classificados como “Razoável” foram os que, apesar de não evidenciarem problemas de grande gravidade,
apresentavam certas anomalias, tanto a nível de construção, como de conservação descritas pelos próprios moradores.
Por último a classificação de “Mau” foi atribuída a edificações que evidenciavam extrema degradação e que padeciam de
graves anomalias, tais como fendas nas fachadas, acumulação de sujidade, deterioração das coberturas e outros
problemas.
A área de intervenção caracteriza-se por um tecido edificado composto por 43 edifícios, cujo estado de conservação é
considerado razoável (20 edifícios) e onde empiricamente se deduz que é geralmente utilizado como segunda habitação,
devido à pouca permanência dos residentes e ao consequente pouco cuidado quanto à manutenção dos imóveis.
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Observa-se que nos edifícios permanentemente habitados, existe o cuidado da sua manutenção, tendo sido considerados
num estado de conservação que se caracteriza por Bom (5 edifícios).
O tecido edificado com classificação de Mau (42,00 % do total) quanto ao seu estado de conservação, corresponde a
edifícios devolutos ou àqueles em que os ocupantes têm poucos recursos financeiros, em geral, cuja principal fonte de
rendimento é a reforma insuficiente para que procedam a acções de melhoria da imagem exterior (ver figuras seguintes).
Estado de conservação dos edifícios

12%
42%

Mau
46%

Razoável
Bom

Ilustração 7: Estado de conservação do tecido edificado
2.4 ACTIVIDADES
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Ao nível de actividades preexistentes, os edifícios localizados na zona mais a Norte da área de estudo, são
maioritariamente constituídos por habitações unifamiliares; na zona Sul, situam-se os edifícios destinados sobretudo a
arrumos de apoio à actividade agrícola que ainda vai persistindo no local bem como a garagens. O número máximo de
pisos dos edifícios preexistentes é de 3 (ver figuras seguintes).

Ilustração 8: Actividades presentes no 1º piso

Ilustração 9: Actividades presentes no 2º piso
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Ilustração 10: actividades presentes no 3º piso
2.5 TIPOLOGIAS HABITACIONAIS
Não existem edifícios de habitação colectiva na área de estudo, onde ainda predomina a agricultura como actividade de
complemento à economia familiar. Assim, é justificável que existam somente moradias unifamiliares, estando distribuídas de
modo uniforme por toda a área de intervenção mas, claramente implantadas junto ou nas proximidades das vias
pavimentadas. A sua ocupação é em geral permanente, sendo a tipologia dominante dos fogos o T2, com uma área de
construção média por fogo que varia entre os 150m2 e os 200 m2 (ver figuras seguintes).

Ilustração 11: Tipologias habitacionais
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Ilustração 12: Tipologias habitacionais
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Ilustração 13: Tipo de ocupação dos edifícios de habitação
Tipologia

Nº de moradias

T1

1

T2

14

T3

1

T4

2

Ilustração 14: Tipologia dos fogos
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Ilustração 15: Tipologia dos fogos
3.

SIGNIFICADO DOS PRINCÍPIOS E DOS ELEMENTOS DE DESENHO URBANO

A pesquisa bibliográfica com vista a informar a Matriz de Desenho Urbano resultou nos seguintes princípios e elementos de
desenho urbano, dos quais se apresentam os significados que lhes são atribuídos:
Apropriação do espaço – Ocupação de determinados espaços ou linhas privilegiadas no exterior (ver figuras seguintes).
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Aqui e Além – Relação entre um Aqui conhecido e um Além igualmente conhecido (ver figuras seguintes).

Cruzamentos – O conceito de cruzamento está relacionado com o de via, pois, os cruzamentos são típicas convergências
de vias e factos dos percursos (ver figuras seguintes).

Desníveis – A variação no nível do terreno pode ocorrer quer directamente resultante do perfil do local quer artificialmente
pela proposta do urbanista (ver figuras seguintes)
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Integração de árvores – Aceita-se a árvore por si mesma, como um elemento urbano, considerando-a como uma presença
obrigatória (ver figuras seguintes).

Limites – Referência secundária ou barreira mais ou menos penetrável que mantém uma zona isolada da outra. Os limites
tal como as vias podem ter características direccionais que promovem a percepção de orientação no cidadão (ver figuras
seguintes).
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Objectos significativos – Objectos vulgares como os elementos do mobiliário urbano que se destacam frequentemente
como esculturas ou pelas suas cores vivas (ver figuras seguintes)

Mistério – Percepção que se deslumbra num relance, quanto ao desconhecido, ou carácter misterioso de uma cidade em
que tudo é possível. O que haverá depois daquela curva? (ver figuras seguintes)
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Pormenores – A atenção para com o detalhe da cidade, permite uma percepção mais interessante acerca do espaço
construído, promovendo a sua qualidade (ver figuras seguintes).

Vias – Canais ao longo dos quais o observador se move (ver figuras seguintes)

Gradeamento – Delimita a propriedade, excluindo dela pessoas e animais indesejáveis (ver figuras seguintes).
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Iluminação Pública – É essencial atingir-se uma iluminação superficial uniforme, em que a superfície das vias e os
objectos que se encontram sobre elas sejam vistos tridimensionalmente de modo a evitar a existência de zonas de
escuridão (ver figuras seguintes).

Ponto focal – Moradias antigas com muitos pormenores poderão constituir símbolos que identificam um determinado lugar
e que servem de referência a qualquer pessoa residente ou utente que a ele se desloque (ver figuras seguintes).
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Edifícios-barreira – Edifícios que não impedindo o tráfego de veículos ou pessoas, funcionam como elementos urbanos de
pontuação ou delimitação de espaços (ver figuras seguintes)

4.

PROPOSTA DE DESENHO URBANO

4.1 ELEMENTOS MARCANTES
Como elemento marcante da proposta, projecta-se um circuito pedonal que percorre toda a margem da ribeira da
Carpinteira, incentivando as caminhadas e o desfrutar da paisagem envolvente.
Dimensionaram-se arruamentos do tipo cul-de-sac para o interior de alguns quarteirões, onde predomina a habitação, de
modo a que se permita criar um ambiente de maior privacidade e segurança e consequentemente, criar nos residentes uma
maior percepção de vizinhança e de pertença ao bairro.
Propõem-se 64 novos fogos, dos quais 54 são moradias unifamiliares com uma área coberta por fogo de cerca de 300 m2 e
um total de 183 lugares públicos de estacionamento.
As unidades de comércio propostas localizam-se essencialmente em torno da praça num total de 7 estabelecimentos e 2
locais para serviços. Pretende-se deste modo, que a praça seja o local de máxima centralidade da área de intervenção,
numa alternativa ao centro urbano tradicional da cidade da Covilhã.
Sempre que possível optou-se por passeios amplos e arborizados de modo a proporcionar e incentivar as caminhadas,
reduzindo consequentemente, a utilização do automóvel.
De modo a fomentar a socialização entre residentes e a unidade do bairro, optou-se por criar um centro de encontro, a
Norte da área de intervenção, com um bar/esplanada, cuja exploração se pretende que venha a ficar sob a tutela de uma
associação recreativa local, promotora de eventuais acontecimentos de cariz cultural, recreativo, desportivo entre outros
neste bairro (ver figura seguinte).
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Ilustração 16: Proposta de intervenção urbana

4.2 ESPAÇOS COLECTIVOS
No cálculo das áreas necessárias para espaços verdes e equipamentos de utilização colectiva e, na determinação do
número de estacionamentos, consideraram-se os valores mais exigentes entre os que constam da Portaria n.º 216-B/2008
aplicável a operações de loteamento urbano e os que constam do regulamento do PDM da Covilhã.
Os espaços verdes e os equipamentos de utilização colectiva correspondem a uma superfície total de 18.600 m2, ou seja,
representam mais de 16,00 % da área de intervenção.
Para além do percurso pedonal que incentiva ao passeio ao longo da ribeira, estão previstos pequenos espaços de
merendas e piqueniques à sombra do arvoredo e um espaço aberto para jogos ao ar livre. Uma unidade de habitação para
turismo rural e um edifício multiusos constituem os equipamentos colectivos que complementam os espaços verdes (ver
figura seguinte).
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Ilustração 17: Proposta de intervenção urbana

5.

CONCLUSÕES

A realização deste tipo de trabalhos experimentais e de investigação, aplicados a um caso
concreto e a uma parcela concreta do território, inserida na licenciatura em Engenharia Civil da
UBI, pretende contribuir para fomentar a sensibilidade dos alunos para com o desenvolvimento
de propostas de desenho urbano no qual se privilegia a identidade do local.
Este propósito enquadra-se na praxis do Urbanismo entendida como um processo contínuo e
permanente de intervenção no território, com medidas e acções concretas para adequar os
espaços às necessidades de utilização que se revelam mais prementes na sociedade.
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O Urbanismo através da elaboração de instrumentos normativos; como os planos; visa
controlar o desenvolvimento das cidades com especial premência nas áreas de expansão
urbana de baixa densidade como a que se analisou. Contudo, “la ciudad existente solo hay que
modificarla, no sustituirla” 4, permitindo o desenvolvimento das potencialidades de cada local e
promovendo a sua identidade como lugar de centralidade.
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O Transporte em Territórios de Baixa Densidade
Olinda Pereira e Faustino Gomes
TIS.pt – Transportes Inovação e Sistemas, SA
olinda.pereira@tis.pt e faustino.gomes@tis.pt

Resumo da Comunicação
As necessidades de mobilidade em territórios de baixa densidade não conseguem ser eficientemente asseguradas pelo
transporte colectivo regular, nem podem ser exclusivamente remetidas para o transporte individual.
O problema que se coloca é: como prestar serviços de transporte colectivo em zonas com baixa densidade populacional,
que privilegie uma lógica de inclusão, mas mantendo uma perspectiva realista dos custos que lhe estão associados.
Esta necessidade de garantir a acessibilidade em transporte colectivo em territórios de baixa densidade a custos
controlados não é um problema específico de Portugal, sendo que, nos últimos anos, têm vindo a ser experimentadas
soluções alternativas para resolver este problema em diversos países, das quais se destaca o transporte a pedido.
Esta comunicação versa o enquadramento teórico e as formas de implementação deste tipo de solução de transporte.

1107

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

As Dimensões do Problema
Os transportes tem um papel fundamental na coesão e integração social, sendo por definição o meio de garantir o direito à
mobilidade da população, direito cada vez mais reconhecido como essencial ao desenvolvimento sustentado das
populações. Nos territórios rurais, os transportes desempenham ainda um papel essencial para a melhoria da qualidade de
vida e fixação da população.
Actualmente, a oferta de transporte nas zonas de baixa densidade ou é inexistente, o que força o recurso ao transporte
individual (com consequências nefastas a nível ambiental, no congestionamento dos centros e na necessidade de sobredimensionamento do espaço público dedicado ao automóvel em detrimento de outros usos mais qualificados e marginaliza
aqueles que, por razões várias, não têm acesso a viatura própria) ou tem sido suprida recorrendo ao transporte escolar.
Esta solução de recurso de manutenção de uma oferta precária de transporte regular através do transporte escolar tende a
ser cada vez menos compatível, face às crescentes exigências associadas ao transporte de crianças e à necessidade de
melhorar a eficiência dos circuitos escolares. Por outro lado, esta solução é mantida habitualmente com fortes tensões entre
os seus mais directos intervenientes – Operadores, Clientes e Autarquias – argumentando os operadores que a
rentabilidade do serviço é negativa, os clientes que o serviço é deficiente e que a oferta não é assegurada fora dos períodos
de aulas e as autarquias que a factura é demasiado elevada.
Efectivamente, a oferta convencional de transporte regular (com itinerários e horários fixos) afigura-se pouco adaptada a
territórios de baixa densidade, quer porque é economicamente pouco viável, quer porque se torna pouco atractiva pela
degradação da qualidade de serviço decorrente da necessidade de efectuar percursos extensos para cobrir diferentes locais
afastados e das baixas frequências que é possível oferecer.
A flexibilização da oferta de transportes como vista à sua melhor adaptação à procura existente (paradigma subjacente ao
conceito de transporte a pedido), tem sido uma das formas mais comuns de actuação nas zonas rurais ou em zonas
genericamente de baixa densidade e dispersão da procura. As experiências analisadas revelam que estes tipos de serviço
não têm habitualmente uma génese comercial (têm tipicamente apoios via as autoridades locais e/ou fundos de
desenvolvimento do espaço rural ou de prestação de serviços públicos de transportes), sendo, contudo, apontadas
economias de serviço quando se compara a sua prestação com a que seria obtida se os serviços fossem prestados por
transporte regular de passageiros.

O que é o transporte a pedido?
Dentro da designação de transporte a pedido existe uma grande diversidade de experiências (quer quanto aos seus
objectivos, tipo de frota utilizada, graus de liberdade definidos para o percurso e paragens, níveis de tecnologia, etc.), sendo
este habitualmente definido como um modo intermédio de transporte, algures entre o autocarro e o táxi, procurando
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associar as vantagens de maior flexibilidade associadas aos táxis com as vantagens de custos mais baixos associados aos
autocarros, podendo, como tal, ser encarado como um táxi partilhado ou um autocarro com serviços flexíveis, seja ao nível
das paragens servidas, dos horários ou dos percursos efectuados.
Como o seu próprio nome indica, o transporte a pedido distingue-se do transporte regular porque pressupõe que o cliente
desencadeie a viagem, contactando, habitualmente por telefone, um centro de atendimento e coordenação de viagens, o
qual posteriormente organiza a oferta de transporte, no sentido de servir o cliente à hora marcada (e local estabelecido) e
levá-lo até ao seu destino final, sendo o veículo partilhado com outros clientes cujas viagens têm um padrão idêntico ou se
interceptam.

Esquema de Funcionamento
Cliente do
Transporte a
Pedido

Centro de Coordenação e Despacho
Reserva
Automática

Cliente
Reserva
Manual

Registo de
reservas,
planeamento
e despacho

Paragem
Veículo

Sistema de Comunicação a Bordo

Fonte: Adaptado de Mageean and Nelson (2003) “Demand Responsive Transport Services”

Objectivos que Cobrem?
A vasta definição e flexibilidade do transportes a pedido faz com que estes possam assumir diferentes objectivos em função
dos seus nichos de mercado (ENOCH, Marcus and al, 2004):
•

Intercâmbio – que corresponde aos casos em que os sistemas de transporte a pedido são montados e funcionam
como alimentadores do transporte colectivo convencional, nomeadamente de modos pesados de transporte
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(metro e/ou comboios). Estes casos visam sobretudo aumentar a penetração do sistema de transportes como um
todo, funcionam habitualmente com frequências elevadas e/ou horários integrados de modo a assegurar que as
ligações são garantidas. O segmento alvo da procura é habitualmente a captação de passageiros ao transporte
individual (TI) que realizam viagens pendulares e os níveis de procura têm que ser suficientes para rentabilizar
frequências elevadas. Os veículos apresentam especificações de conforto elevadas (próximo do Táxi) e
recomenda-se que as tarifas sejam integradas com as dos modos que alimentam;
•

Rede – têm como objectivo completar uma rede de transportes existente, providenciando serviços adicionais de
transporte, por substituição de linhas não rentáveis em locais e/ou horas particulares. É o caso da maioria das
experiências existentes em meio rural, onde cabe ao transporte a pedido um papel complementar e específico
dentro da rede de transporte. Para tal contribui o facto de o transporte a pedido ser habitualmente mais caro por
passageiro do que os serviços convencionais, mas mais barato de explorar em determinadas circunstâncias. As
tarifas integradas são desejáveis, mas não essenciais (alguns casos pagam uma taxa adicional pelo serviço) e a
sua implementação pode ser útil para testar a viabilidade das linhas, até que a procura se defina;

•

Destinos Específicos – são direccionados para serviços específicos e mercados alvo (serviço a aeroportos,
locais de emprego, parques estacionamento, etc.), pelo que os horários e condições de funcionamento são
definidos por forma a responderem aos seus objectivos específicos. Tendem a não envolver cadeias de viagem e
não necessitam, como tal, de seguir os sistemas de tarifas vigentes. Há um grande potencial para desenvolver
este tipo de serviços em parcerias público-privado, nomeadamente em empreendimentos geradores de tráfego
(tipo centros comerciais) para os quais por vezes o licenciamento é condicionado à melhoria das ligações de
transporte público. A experiência mostra que, muitas vezes, é imposta a criação de serviços regulares de
transporte durante um determinado período de tempo, sem outras medidas de suporte ao bom desempenho,
porque passado o período imposto, os serviços registam procura muito baixa, o que conduz ao seu encerramento.
Uma abordagem mais positiva pode ser a instituição inicial de serviços a pedido, por forma a dar mais tempo ao
serviço para ganhar massa crítica;

•

Substituição – ocorre quando os transportes a pedido, em vez de complementarem aos transportes existentes,
os substituem integralmente (ou sustancialmente), reinventando assim o conceito de transporte público. Uma vez
que grande parte dos sistemas de transportes a pedido são movidos por objectivos de inclusão social, estes são
muitas vezes dirigidos para públicos específicos (idosos, mobilidade reduzida). Quando se equaciona a esta
perspectiva de substituição dos serviços existentes, há o perigo de estreitar ainda mais o mercado base do
transporte colectivo. Com a tendência para a dispersão do povoamento, que incentiva o uso do carro, e para
procuras mais fragmentadas física e temporalmente, admite-se que haverá zonas onde a substituição integral dos
serviços convencionais por transportes a pedido possa afigurar-se mais apropriada do ponto de vista da redução
dos custos, todavia existem pressões contrárias para desenvolver o transporte público, de modo a ir ao encontro
de objectivos políticos de inclusão social e ambientais.
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Que Características de Operação Possuem?
As características de operação dos transportes a pedido são muito variáveis em função do grau de flexibilidade que lhes
está associado. Na tabela seguinte resumem-se os diferentes graus de liberdade que podem ser encontrados nos sistema
de transportes a pedido e que incidem, sobre:
Características Operacionais do Transporte a Pedido
Características

Alternativas
Minicab
Táxi

Tipo de Veículo

Minibus
Midibus
Autocarro
Horários fixos

Horários

A pedido
Sem horário (frequências elevadas)
Rotas Fixas

Tipo de Percurso

Rota com desvios
Rota flexíveis
Um para um (e.g, duas cidades)

Relações

Um para muitos (cidade para as aldeias)

Origem – Destino

Muitos para um (das aldeias para a cidade)
Muitos para muitos (entre diferentes aldeias)

Pontos de Embarque e

Porta a porta (tendem a ser muito caros em zonas de baixa densidade)

Desembarque

Paragens/Checkpoint

•

O tipo de veículos – os veículos utilizados vão desde os táxis de 4 lugares até a autocarros convencionais,
dominando contudo os veículos entre 8 e 25 lugares sentados. O tipo de veículo deve ser adaptado à procura
existente, recomendando-se frotas mistas quando existem oscilações grandes nos níveis de procura.
No caso Francês cerca de metade dos transportes a pedido é assegurada por transportadores privados e um
terço por táxis, justificando-se a baixa penetração dos táxis (dos quais, por estarem melhor implantados no meio
rural, se esperava um peso superior) por vários factores:
o

a necessidade de prever veículos de certa dimensão (mini-autocarros) para poder fazer face a picos de
procura em certos dias e/ou horas;
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o

a presença de veículos de dimensão intermédia em numerosos transportadores (mini-autocarros, mas
também mono-volumes);

o

a possibilidade dos transportadores poderem optimizar o emprego do tempo dos seus motoristas e a
utilização do seu material (o transporte a pedido permite reutilizar nas horas mortas o efectivo e o
material utilizado em hora de ponta, por exemplo, pelos transportes escolares);

o

a vontade das autoridades organizadoras em limitar o número de interlocutores, o que conduz o não
multiplicar o número de lotes nos concursos;

o

A dificuldade dos táxis se associarem, o que os impede de responder a certas ofertas;

o

A menor motivação de certos taxistas no que diz respeito aos transporte a pedido, que os inibe de
privilegiar a sua actividade "privada", frequentemente mais lucrativa.

•

Grau de Flexibilidade dos Horários – os horários podem ser pré-definidos (horários fixos), de forma análoga ao
que acontece com transporte regular, sendo que nestes casos o transporte só é assegurado se houver marcações
de serviço 5, a pedido do cliente (aquando da marcação de viagem o cliente especifica a hora a que pretende sair
e/ou chegar ao destino), sendo que nestes casos é habitualmente fixada uma janela de tempo (mais ou menos 20
minutos) por forma a poder conciliar outras marcações existentes, ou, no limite, pode não haver horários
estabelecidos (sem horário), o que acontece quando se tratam de serviços de elevada frequência que só param
quando solicitados (tipo linha azul). Nas zonas de baixa densidade tendem a dominar os dois primeiros casos.

•

Tipo de Percurso / Rota – a este nível distinguem três níveis operacionais básicos:
o

Serviço de Rota Fixa (Linha Virtual) – É a forma mais simples de transporte a pedido e baseia-se em
percursos fixos (pré- definidos) com uma série pré-determinada de paragens / Checkpoints que o cliente
pode registar.

Serviço de Rota Fixa (Linha Virtual)

o

Serviço de Corredor (Rota com desvios) – que requer maior complexidade de organização e é
baseado em percursos parcialmente pré-determinados, os quais podem ser mudados de acordo com
pedidos dos clientes, incluindo desvios da rota em pontos específicos, integrando deste modo paragens
opcionais dentro do corredor. Nalguns casos este método é apresentado como serviço de corredor, a
fim de especificar as áreas de desvio cobertas pelo serviço.

5

Em muitas circunstâncias, se houver lugares disponíveis, os veículos podem apanhar pelo caminho pessoas que
não fizeram marcação prévia. Todavia, para estes clientes, não há naturalmente a garantia de disponibilidade de
lugar se não marcarem.

1112

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Serviço de Corredor
(Rota básica com possibilidade desvios)

o

O serviço de rotas livres – os quais podem assumir rotas livremente escolhidas, variando a sua
complexidade em função do pré-estabelecimento (ou não) das paragens. Assim os sistemas de rotas
livres podem tomar a forma de:


Serviço Zonal: é baseado em percursos entre pontos pré-determinados de interesse público,
tais como as áreas de estacionamento, as estações de comboios ou terminais de
camionagem, etc. (relações origem-destino: muitos para um ou um para muitos);



Serviço de Área: Serve uma área extensa com flexibilidade total em termos dos horários e
das rotas livremente escolhidas entre paragens pré-determinadas (relações origem-destino:
muitos para muitos);

Serviço Zonal / de Área
Percurso Livre entre Paragens Pré-definidas



Serviço "Porta a Porta"
Rota e Paragens Livres

Serviço porta a porta: é baseado em percursos livremente escolhidos entre os locais de
recolha e paragens de desembarque à escolha do cliente. É um serviço similar ao do táxi que
cobre rotas livremente escolhidas entre um grupo de paragens não pré-determinadas.

Os serviços mais flexíveis tendem a responder melhor à procura, possibilitando cobrir áreas mais vastas com um único
veículo, todavia também se tornam mais difíceis de gerir e perceber pelo cliente e, como tal, mais ineficientes. Tendem
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também a apresentar taxas de ocupação muito baixas, por exemplo, os transporte a pedido da Comunidade de Pays du
Poher (Finistère - França), que já utiliza um software específico para tentar optimizar os agrupamentos, tem apenas 2,16
clientes por corrida, valor próximo da ocupação média dos táxis na sua actividade privada (1,8 clientes por corrida).

Que tecnologia necessita?
O nível de tecnologia envolvido varia muito consoante o grau de flexibilidade preconizado para o serviço, sendo que o
processo envolve habitualmente o contacto por parte do cliente com um centro de coordenação e despacho de viagens. O
contacto é habitualmente feito por telefone para um número publicitado para o efeito, havendo também situações em que se
possibilita marcações via internet ou SMS e situações em que se disponibilizam terminais específicos para este efeito. De
notar que, no que diz respeito ao transporte ao pedido em meio rural, a utilização de instrumentos tecnológicos inovadores
não é a norma, uma vez que a população a servir está muitas vezes pouco familiarizada com o uso de novas tecnologias.
O tempo mínimo necessário para fazer a reserva depende muito da frequência do serviço e da tecnologia associada,
variando desde a obrigação de fazer a marcação com pelo menos 24 horas de antecedência, até esquemas que asseguram
respostas em tempo real.
Frequentemente é exigida uma pré-adesão ao sistema, recolhendo o operador os dados pessoais e informação mais
detalhada sobre o cliente, por forma a agilizar posteriormente o processo de reserva de lugar e de fidelizar os clientes. É
também comum possibilitar a reserva de viagens rotineiras com maiores tempos de antecedência.
O atendimento dos pedidos pode ser realizado manualmente (há
uma pessoa que atende o telefonema) ou de forma automática
(um computador regista os pedidos), sendo que os primeiros são
tidos como mais amigáveis. Nalgumas situações o atendimento
dos pedidos é sub-contratado a empresas de call-center ou
integrados em centros de mobilidade com funções mais vastas,
por forma a reduzir custos.

O registo de chamadas, planeamento e despacho de viaturas é
habitualmente assegurado por softwares específicos (no mercado já
existem alguns pacotes desenvolvidos especificamente para o transporte
a pedido, os quais podem passar por soluções do tipo Web Services, que
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permitem baixar o investimento inicial necessário), ainda que existam sistemas totalmente manuais onde os pedidos são
registados numa folha tipo e em fase posterior devidamente agrupados e comunicados aos veículos, aos quais é por vezes
deixada a escolha da rota a seguir.
A comunicação com os veículos pode ser sustentada por voz,
via rádio ou telefones móveis, ou envio de dados através de
SMS, sendo cada vez mais banal o recurso a sistemas mais
sofisticados baseados em computadores de bordo com
sistemas de GPRS (General Packet Radio Service) e GSM
(Sistema Global para Comunicações Móveis) que permitem a
comunicação nos dois sentidos (centro de despacho – veículo e
veículo – centro de despacho), fornecendo aos veículos os
dados relativos à procura que é necessário servir e ao centro de
despacho a informação necessária para o planeamento das rotas e afectação dos veículos aos serviços.

Ainda que não seja essencial ao funcionamento do sistema, existe ainda a
possibilidade de instalação nas paragens de terminais de informação ao utilizador,
os quais permitem melhorar a eficiência do sistema, indicando ao utilizador a
chegada dos veículos à paragem, o número de lugares disponíveis, os próximos
serviço, a lista de reservas para os dias seguintes e informações sobre
ocorrências.

Genericamente, a escolha da tecnologia depende da escala e da complexidade
da operação, sendo que a opção por sistemas tecnologicamente mais avançados tem a vantagem de garantir maior
fiabilidade e eficácia ao sistema (ajuda a assegurar que ninguém é esquecido e que as rotas e a afectação dos veículos é a
mais correcta), permitindo ainda analisar os padrões de procura e a posterior adaptação do serviço a esses padrões.

Objectivos Comerciais / Desempenho financeiro
Actualmente há poucos serviços comercialmente lucrativos, sendo que mesmos estes requerem habitualmente subsídios
iniciais para a montagem do sistema e adaptação da procura ao novo modo. Tipicamente os serviços com orientação
comercial tentam explorar nichos específicos de mercado predispostos a pagar mais pelo transporte ou visam ganhos em
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termos do funcionamento em rede. Desenvolvem-se em áreas com níveis consideráveis de procura dispersa (zonas
periurbanas, por exemplo) e recorrem a tecnologias de baixo custo.
Efectivamente, o custos por passageiro transportado no transporte a pedido é superior ao do transporte regular de
passageiros, sendo que a grande maioria dos casos requer subsidiação não só para a sua implementação (Call Centre,
equipamento embarcado e veículos), como também para a sua exploração. Apesar da necessidade de subsidiação, são
habitualmente referidas vantagens económicas, associadas ou ao corte de custos nos transportes regulares (também estes
carentes de subsidiação, muitas vezes superiores) e/ou à possibilidade de alargamento das áreas de servidas, aproveitando
melhor as frotas.
De notar que os investimentos necessários também tem vindo a baixar em virtude da evolução das tecnologias e da
crescente implementação deste tipo projectos.

Qual a Difusão dos Serviços de Transporte a Pedido?
O desenvolvimento dos transportes a pedido tem registado um grande incremento nos últimos anos, tornando-se cada vez
mais flexível, devido à banalização das tecnologias de telecomunicação, como os telemóveis e a internet, de GPS, bem
como dos softwares de selecção e escolha de caminhos específicos para estes casos. Por exemplo, um estudo da DATAR /
DTT / ADEME (2004) que procede a um inventário das experiências francesas a este nível, identifica a existência de cerca
de 401 serviços inovadores de transportes com o objectivo de responderam às necessidades de transporte das áreas de
povoamento disperso, especialmente áreas rurais, sendo que 354 destes serviços são transporte a pedido, 32 serviços de
aluguer / empréstimo de veículos, 5 car sharing e 10 centros de mobilidade, sendo que a maioria dos centros de mobilidade
também disponibilizam serviços de transporte a pedido.
Apesar do desenvolvimento do transporte a pedido em França ser já muito significativo, estes tipo de serviços é
habitualmente referido como encontrando-se mais desenvolvido nos países do norte da Europa (Suécia, Finlândia, Holanda,
Bélgica e Alemanha), mas também em Inglaterra e na Itália Setentrional já se registam numerosas experiências. Pelo
contrário, registam-se poucas experiências na Península Ibérica, no Mezzogiorno Italiano e na Grécia, apesar destas
regiões terem zonas do seu território onde o transporte a pedido poderia ser pertinente.
Em Espanha, um sistema pioneiro foi montado pela Junta de Castela e Leão, o qual iniciou a sua actividade em Maio de
2004 na zona de Barco de Ávila e que evoluiu rapidamente, abrangendo em 2005 cerca de 15 zonas distintas, distribuídas
pelas 9 províncias da Comunidade Autónoma e que actualmente cobre 64 zonas, 2.153 povoações e quase 440.000
pessoas. Trata-se de um projecto com grande sucesso, quer pela evolução da sua implantação e procura, quer pela
satisfação demostrada pelos utilizadores, os quais passaram em muitos casos a dispor de um serviço fácil de usar, com
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tempos de percurso mais rápidos, informação em tempo real da oferta e veículos com maior qualidade e conforto que vão
desde viaturas todo-o-terreno até autocarros de 55 lugares.
Concretamente, em Portugal, não se conhece nenhuma experiência em prática de transporte a pedido aberta ao público em
geral 6, sendo contudo de referir que a existência de diversos estudos onde se propõe este tipo de serviços.

Onde e como é que o transporte a pedido pode vir a ser implementado em Portugal?
A grande flexibilidade e amplitude de serviços que podem estar associados ao transporte a pedido, permite que este possa
ser aplicado numa grande diversidade de situações que podem ir desde zonas rurais com problemas de cobertura até
zonas suburbanas de povoamento disperso ou áreas urbanas em consolidação na periferia de grandes centros urbanos. A
implementação deste tipo de serviços pode ser organizada pelos municípios ou suas associações (neste caso com
prováveis economias de escala), mas com vantagem se envolver os operadores existentes e/ou táxis locais, na medida em
que estes poderão beneficiar com a participação, por exemplo, rentabilizando melhor a sua frota e recursos humanos. Esta
maior rentabilização, com menor risco, permitirá encontrar soluções economicamente interessantes para todas as partes.
Em todo o caso, a forma de organização do serviço e as suas características operacionais devem ser equacionadas em
função dos objectivos que se pretendem atingir e dum estudo de caso concreto para a realidade a servir.

Em Síntese: O desafio
Se há alguns anos atrás a tecnologia necessária podia ser apontada como um problema para a implementação deste tipo
de serviços, a actual banalização das telecomunicações, da localização automática de veículos e dos programas de
selecção e escolha de caminhos específicos para estes casos, tornam cada vez menos arriscadas soluções deste tipo.
Também a visão do transporte a pedido como uma ameaça concorrencial para os operadores existentes deve ser encarada
como uma oportunidade, na medida em que, tipicamente, este tipo de serviços funciona em articulação com os transportes
existentes, sendo em muitos casos seu alimentador. Também a coexistência do transporte a pedido com o táxi pode ser
pacífica, cabendo, a cada um, nichos de mercado distintos.
Se o custo por passageiro transportado no transporte a pedido é normalmente superior ao do transporte regular de
passageiros, são todavia verificadas vantagens económicas associadas à diminuição dos custos do transporte regular
(também este carente de subsidiação, por vezes elevada), às melhorias de eficiência e eficácia por prestação de serviços

6

A Carris dispõe de circuitos especiais para deficientes que funcionam a pedido, mas que só abrangem este
grupo de clientes.
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de transporte quando e onde ele é efectivamente necessário, e ainda numa perspectiva social, pela possibilidade de
alargamento das áreas servidas proporcionando inclusão.
Na prática, as únicas questões que à partida se afiguram pertinentes à implementação deste tipo de serviços decorrem da
falta de divulgação do conceito (e como tal uma menor pressão para a sua concretização) e da inexistência de um
enquadramento legal claro.
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1. O Modelo da Aldeia Histórica e o Modelo da Aldeia do Xisto
Nas últimas décadas tem-se vindo a verificar uma progressiva diminuição da importância dos territórios no interior
do país, conduzindo ao aumento das actividades económicas e da população no litoral. A consequente perda de relevância
do interior português continental tem levado ao aumento do processo de desertificação, à perda de identidades e autoestima, e à desvalorização crescente das actividades ligadas à terra e à paisagem. Neste estado de degradação
progressiva da paisagem e do património construído, surgiram iniciativas como o Programa das Aldeias Históricas e o
Programa das Aldeias do Xisto, ver Quadro. 1, tendo como objectivo a recuperação das construções e do ambiente urbano
de alguns núcleos, consideradas mais caracterizadoras de uma certa ideia de “autenticidade”, tendo-se, no entanto,
revelado insuficiente.
A protecção do património cultural português tornou-se objecto de desejo de algumas instituições, grupos,
associações e indivíduos, continuando a ser simultaneamente um tema apreciado e dissecado pelo discurso político de
vertente cultural. Embora nos últimos anos se tenha feito um esforço notável no sentido de eliminar a deficiente organização
do território nacional, os exemplos de planos de intervenção patrimonial, na área da conservação, reabilitação e
desenvolvimento integrado, escasseiam e, se existem, tornam-se pouco eficazes. Uma paisagem, um lugar, um simples
edifício, possui uma história e identidade própria, em que os seus traços, os vestígios e as marcas resultam da acção do
Homem, conferindo-lhes significado e identidade.
A problemática do Património no contexto internacional centrou-se nas últimas décadas na investigação sobre o
património arquitectónico erudito e, numa dimensão mais reduzida, sobre o património rural. No entanto essa investigação
começa a alargar o seu âmbito para domínios como a identidade dos lugares e a preservação das memórias do território.
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A valorização da paisagem humanizada como recurso cultural tem sido referida em documentos de organismos
internacionais, e estruturada como orientação estratégica de visão integrada, no processo de desenvolvimento regional e
local. Do mesmo modo, o património construído e o património intangível são encarados como parte integrante e
indissociável da paisagem. Qualquer iniciativa ou intervenção só pode ser bem sucedida se for implementada neste quadro
de referências. Nesta abordagem o lugar é entendido como um território cultural diversificado, quanto ao enquadramento, à
implantação, às funcionalidades, usos, conteúdos, tecnologias, recursos e ao significado.
No âmbito nacional, os estudos desenvolvidos por Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano, Benjamim
Pereira, Orlando Ribeiro e o trabalho realizado, a partir da ideia original de Francisco Keil do Amaral, a “Arquitectura Popular
em Portugal”, são ainda hoje obras de referência, na investigação do património rural. A consciência da importância da
salvaguarda e valorização dos núcleos urbanos em espaço rural, inseridos em contexto de grande transformação, que se
caracterizam por um património rico e diversificado, por fracas acessibilidades, desertificação e abandono, é urgente.

Este estudo incidiu sobre o património construído, vulnerável e em situação de abandono,
procurando analisar os aspectos construtivos, sociais e económicos do processo. Este procedimento
consistiu na identificação dos valores intrínsecos que as áreas em análise prefiguram, classificando-as
de modo a permitir opções fundamentadas sobre as metodologias de conservação que deverão ser
aplicadas. Desta forma, tornou-se imperativo criar uma proposta de qualificação ambiental e de
conservação do património onde um modelo de “aldeia” surge como um dos instrumentos para activar
o desenvolvimento da região, relativamente à capacidade tecnológica e de inovação.
O modelo de Aldeia foi elaborado numa perspectiva operativa para que a problemática do património não esteja
isolada no domínio das políticas culturais e / ou entendida como mero e exclusivo instrumento de potenciais industrias do
turismo. O modelo de investigação aplicada, que assenta na observação e comparação de dados realizados em
experiências anteriores, através da análise de casos de estudo e a avaliação de boas práticas, tem por objectivo
impulsionar e melhorar o Plano – Plano de Aldeia – enquanto instrumento operativo de planeamento e gestão de novas
experiências de desenvolvimento local e regional, com base nos recursos patrimoniais dos territórios culturais.

A avaliação qualitativa urbana e arquitectónica objectiva-se como um apoio à tomada de
decisão sobre o que deve ser preservado e o que deve ser substituído. O primeiro passo nesta
metodologia é a determinação do valor intrínseco de uma potencial área de conservação, tomando em
consideração a localização e a envolvente, os tipos e as condições dos edifícios, e as possíveis
condicionantes sobre as quais o seu desenvolvimento futuro irá ocorrer.
A qualidade e o conforto habitacional em conjunto com a aplicação de novas tecnologias na
área da recuperação e da reabilitação devem também ser um factor de mudança e inversão da
tendência actual de desertificação.
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A reabilitação patrimonial é proposta como uma estratégia de desenvolvimento sustentável,
definindo estratégias a adoptar para a valorização, manutenção e desenvolvimento destas áreas. A
identidade cultural das populações será mantida pela sua participação neste processo.
É objectivo deste estudo: (a) indicar metodologias e ferramentas para a gestão e transformação
sustentável dos conjuntos construídos, salvaguardando e mantendo a herança cultural; (b) indicar
técnicas e sistemas construtivos compatíveis com o delicado equilíbrio do ambiente rural; (c) recuperar
a experiência construtiva do passado utilizando materiais e tecnologias tradicionais, não excluindo a
possibilidade de utilização de materiais inovadores, na condição destes terem um elevado nível de
adaptação ao ambiente e as possibilidades de reciclagem; (d) criar uma base de dados útil para a
compilação de um código de práticas para a administração e as comunidades locais, como suporte nas
actividades de planeamento e zonamento em diferentes níveis territoriais; e (e) a definição de planos
de protecção e preservação do património cultural representado pelos edifícios e a paisagem cultural
envolvente.
Sendo o conceito de desenvolvimento sustentável, usualmente, definido como um processo evolutivo que procura
satisfazer as exigências da geração actual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, para satisfazerem as
suas próprias necessidades, possibilitando que no tempo presente e no futuro, a população Humana atinja um nível
satisfatório de crescimento social e económico, e de realização humana e cultural, com um uso razoável dos recursos da
Terra e preservando as espécies e os habitats naturais, equilíbrio harmonioso entre o crescimento económico e a Natureza.
A reabilitação urbana, não só uma política cultural de protecção do património arquitectónico, mas acima de tudo uma
política de qualificação do ambiente urbano e rural, através da qual se procede ao fomento do desenvolvimento
económico, social e cultural. O âmbito de actuação da reabilitação urbana e da conservação integrada abrange assim,
todos os edifícios, que contribuam para a qualidade do ambiente urbano e para a qualidade de vida. Para além de
qualificar o ambiente urbano, a reabilitação passou a ser vista como meio de promover o desenvolvimento e a
competitividade das áreas urbanas.
Na Beira Interior ocorreram várias acções de intervenção em aglomerados rurais, entre as quais destacamos o
programa das “Aldeias Históricas” e o das “Aldeias do Xisto”. O Programa de Recuperação das Aldeias Históricas de
Portugal (1995 - 2002), apoiado pela Secretaria de Estado do Turismo, localizado na Beira Interior, foi promovido pela
CCDRC em parceria com os Monumentos Nacionais (MN), o Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), a
Direcção Geral de Turismo (DGT) e a Junta Autónoma das Estradas (JAE) e integrado no Promoção do Potencial de
Desenvolvimento Regional (PPDR). Este projecto de rede, ligado à arquitectura militar (exceptuando Piódão), tinha como
objectivo principal a revitalização económica de aglomerados urbanos, mediante a execução de um plano global de
intervenção, onde se projectavam cenários de atracção e fixação de populações, a melhoria das condições de vida –
habitação, equipamentos colectivos, unidades económicas, e a possibilidade de potenciar actividades tradicionais
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complementares à agricultura. Almeida destaca-se entre as aldeias históricas pela revitalização do seu centro histórico e
pela valorização de um legado histórico, patrimonial e militar inigualável, ver Fig. 1. A recuperação integral do Picadeiro D´el
Rey – Baluarte do Trem – é um dos projectos de referência, pela obra exemplar, ver Fig. 2, determinante na captação de
fluxos turísticos que consolidam um pólo comercial desenvolvido e de atracção das populações envolventes, portuguesas e
espanholas. No Programa das Aldeias do Xisto (2000 - 2006), promovido pela CCDRC no âmbito do III Quadro Comunitário
de Apoio, um dos principais objectivos foi criar, na sua área de intervenção, uma marca que identificasse e promovesse o
território, passando pela requalificação das Aldeias do Xisto, e a recuperação das suas tradições, ver Figs. 3 e 4.
Nas últimas décadas o tecido social foi-se transformando radicalmente. As aldeias perderam população que migrou, com grande afluência para os
países da União Europeia. Em Portugal, a migração deslocou-se para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e, em menor proporção, para outras
regiões do litoral. Actualmente, com o envelhecimento da população residente, o despovoamento no interior do País acentuou-se. O turismo surge
como uma das formas de combater as tendências de desertificação e os agentes que influem nas estratégias locais situam-se no âmbito concelhio,
regional e transnacional. A actividade turística que as entidades oficiais procuram promover nestas regiões, está associada à preservação do
património - paisagens, territórios, sítios, monumentos e núcleos urbanos. Nestas intervenções, o papel do Município, ao nível local é extremamente
relevante. Os estudos e planos operacionais dos diferentes aglomerados, tiveram como base a intenção política, ao nível regional, com o apoio da
CCDRC e nacional de promover o desenvolvimento local, incrementar o turismo, aplicando fundos estruturais e os apoios comunitários em iniciativas
potenciadoras das actividades económicas, património e valores intrínsecos. O conjunto de protocolos e programas patentes neste estudo abrangem
um variado conjunto de realidades construtivas, urbanas e sociais que, embora sejam singulares, se inserem numa mesma realidade patrimonial. Não
se pretende realizar uma análise comparativa de todas as localidades estudadas por cada um dos programas mas estabelecer conexões entre cada
um deles, utilizando critérios comuns para a sua selecção: existência de património arquitectónico, arqueológico ou ambiental classificado, unidade
formal do tecido urbano e edificado, interesse histórico-cultural; integração em percursos turísticos ou culturais temáticos, índice de desertificação e
carência de infra-estruturas turísticas.

A questão da sustentabilidade e a problemática associada à sua aplicação como modelo estratégico encontram-se
intimamente relacionadas com um conjunto de características relacionadas com as formas de povoamento e os meios de
subsistência. Um dos aspectos mais importantes é função de escala - uma vila ou uma cidade de média dimensão têm
índices de sustentabilidade superiores aos de uma grande cidade. A aplicação do modelo baseia a sua metodologia no
parâmetro da sustentabilidade, isto é, na gestão dos recursos endógenos considerando a sua natureza finita, reduzindo os
índices de delapidação com o recurso à reutilização de meios e técnicas, maximizando os ciclos de reciclagem. As aldeias
ou vilas, sendo aglomerados de reduzida dimensão, diminui de per si, o conjunto de recursos naturais, matérias-primas e
energia, necessários para a sua manutenção, reduzindo globalmente a sua “pegada ecológica”. A gestão integrada dos
recursos naturais, bem como a sustentabilidade, são conceitos que, de forma mais ou menos emergente, limitaram ao longo
da história, a presença humana no território. São temas actuais e de importância renovada, face às solicitações macroeconómicas, às preocupações ambientais, às transformações sociais decorrentes da globalização e da falência do modelo
neo-liberal.
Na década de 90 surge um novo termo: a sustentabilidade, decorrente de uma nova consciência ambiental,
Para isso contribuíram os anos de investigação tecnológica, que permitem fazer um uso mais racional das fontes
de energia renováveis e não renováveis. A reciclagem de resíduos sólidos e líquidos, o recurso às energias alternativas ou
a criação de microclimas, são realidades passíveis de aplicação em muitos sectores, por ex. em arquitectura e no design. A
inovação tecnológica importante a considerar, numa relação espaço-tempo, continuam a ser os campos da informática e os
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meios de comunicação, possibilitando uma gestão mais lógica do tempo e do espaço, permitindo evitar viagens que
anteriormente eram imprescindíveis, gastos desnecessários de tempo e combustível, diminuindo a contaminação do tráfico
relativamente à poluição e ao stress. Em resposta às questões de sustentabilidade, introduziu-se a noção de “Capital”, um
capital a transferir de geração em geração que tem três componentes: (1) o “Capital Artificial”, que compreende os edifícios
e as infra-estruturas; (2) o “Capital Humano”, que integra a ciência, o conhecimento e as técnicas; e, (3) o “Capital Natural”,
que inclui o ar, a água e a diversidade biológica.
A elaboração de um modelo de Aldeia Sustentável implica necessariamente um ou vários processos de
intervenção que se materializam em projectos de áreas variadas, resultado das conclusões que o processo de diagnóstico
apontou, quer colmatando necessidades quer apostando numa vertente ou oportunidade de valorização e dinamização do
espaço urbano. Ao nível da estrutura urbana, recomenda-se o reforço e definição de eixos urbanos estruturantes,
interligados com espaços públicos estratégicos, objecto de acções de valorização específicas. No âmbito da arquitectura,
considera-se importante a definição de regras e de boas práticas para acções de intervenção em edifícios e conjuntos
notáveis, por iniciativa política ou privada, tal como, o estabelecimento de uma hierarquização dos níveis de prioridade e
recuperação do edificado, incluindo parâmetros de custos. Ao nível das infra-estruturas, indicou-se a sua melhoria e
actualização, verificando as debilidades das redes com as restantes propostas de valorização.
Segundo a Organização Mundial de Turismo, o desenvolvimento sustentável do turismo terá que satisfazer as
necessidades actuais dos turistas e das regiões receptoras, protegendo e aumentando as oportunidades numa perspectiva
futura. Deverá também gerir todos os recursos, satisfazendo as necessidades de carácter económico, social e estético,
enquanto assegura a integridade cultural, mantendo intactos os processos biológicos essenciais, a diversidade biológica e
os sistemas de suporte da vida. Por definição, o turismo sustentável deverá obedecer a alguns princípios, discutidos
internacionalmente, baseados, no respeito pela legislação vigente, pelas convenções e critérios internacionais e, pelo
património histórico e cultural das regiões escolhidas como destino turístico.
É uma actividade turística que deve incluir, nos seus principais objectivos, a geração de rendimentos e de postos
de trabalho, a promoção e qualificação dos recursos humanos locais, a defesa dos direitos humanos e da qualidade
ambiental. Estas acções devem realizar-se assegurando um mínimo impacto ambiental, a preservação da paisagem rural
irá depender das populações locais que trabalham nos campos – novos agricultores, adaptando as suas casas aos novos
padrões de habitabilidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das suas regiões.
O turismo sustentável baseia-se em vários princípios, nomeadamente: (a) turismo durante todo o ano; (b)
conservação e valorização das tradições locais; (c) participação das populações locais; (d) uso e consumo de serviços e
produtos locais; (e) turismo orientado para o ambiente; (f) monitorização permanente das necessidades de energia e do
impacto ambiental da actividade humana; (g) programas de formação profissional; (h) estabelecimento de um limite para o
crescimento.
Considera-se fundamental que a recuperação e preservação de recursos, seja complementada com iniciativas
ligadas à satisfação de necessidades básicas da população residente, no sentido de um reforço da coesão económica e
social.
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Os problemas que cabe ao ordenamento e ao planeamento urbanístico resolver e prevenir, têm níveis e âmbitos
diferentes, sendo por isso necessários os níveis adequados (um ou vários) de resposta, desde as bases de ordenamento
territorial, ao zonamento do uso do solo, ao desenho urbano e aos projectos de execução.
Assim, considerando que, ao nível dos centros históricos, as concepções urbanísticas e as decisões relativas à
utilização do solo não deverão comprometer o bem estar da população, seus padrões de uso e relações de vizinhança,
definiu-se um conjunto de acções que poderão vir a revelar-se imprescindíveis quando o principal objectivo se relaciona
com a restituição de valências que, no passado, fizeram do respectivo local "um organismo urbano" relevante e que, por
esse motivo, é hoje designado de centro histórico.
2. Um novo Modelo de Aldeia
No quadro da gradual perda de valores de identidade e diluição cultural dos lugares no espaço europeu alargado e
num mundo de globalização crescente, o esforço para a valorização e salvaguarda patrimonial só se pode tornar
positivamente consequente através de acções de desenvolvimento regional e local, que permitam a preservação das
estruturas construídas e a redução ou reversão dos processos de abandono e de desertificação. A reconversão e
dinamização económica, constitui-se como elemento chave, abrangendo ainda “…todas as formas de desenvolvimento
turístico, planeamento e actividades que mantenham a integridade social e económica das populações, bem como a
perenidade do património natural, construído e cultural.” (Declarações da Cimeira do Rio de Janeiro, 1992).
As questões da sustentabilidade e da ecologia tornaram-se centrais no quadro das políticas de desenvolvimento.
A falência prática de vários acções de desenvolvimento desconexas, ao nível territorial e urbano, envolvendo cenários de
actuação de privados ou iniciativas associadas ao poder local, carecendo da necessária fundamentação cientifica e
operacionalmente desarticuladas revelaram-se desadequadas à valorização, gestão e promoção dos valores e
potencialidades endógenos da Beira Interior. A preocupação com os custos ecológicos e energéticos das estruturas
convencionais, têm levado a um aumento do interesse da comunidade científica na análise dos modelos vernáculos de
baixa densidade.
Como caso emblemático, a região interior centro do País, gerou uma grande variedade de experiências de
povoamento, tipologias arquitectónicas e soluções técnicas, associadas aos recursos locais e às formas de habitar em
contexto rural. Atravessando transversalmente este território, os afloramentos rochosos – xisto, quartzito e granito – estão
no âmago das manifestações de uma tradição construtiva. As Arquitecturas do Xisto vão para além da sua materialização
singular e unificadora, incorporando uma série de soluções e recursos técnicos, de elevada eficiência e adequação, sendo
eles próprios uma herança cultural viva e actuante.
O paradigma da sustentabilidade, como factor de desenvolvimento, resulta da interpretação relacional dos
recursos culturais e naturais, veiculando-se através de acções de reabilitação do Património, em contextos de pequena
escala. Esta designação que se encontra, frequentemente, ligada à Arquitectura Tradicional é reflexo das acções
ambientais, geográficas e ecológicas, com implicações espaciais, estruturais, fenomenológicas, estéticas, cognitivas e
comportamentais, a arquitectura vernácula é uma manifestação antropológica e cultural da população que a criou, com todo
o manancial de valor ao nível patrimonial, pedagógico de identidade. Estes exemplares caracterizam-se pela associação
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íntima ao acto de habitar, originalmente no contexto rural, polarizado em torno da unidade nuclear social, a família. Neste
domínio, o habitar é considerado como um conjunto de acções associadas à subsistência do agregado e à apropriação do
território. Os edifícios organizam não só o espaço de habitar mas abrangem igualmente as construções anexas, espaços de
apoio à actividade agrícola, as edificações de apoio isoladas, bem como os engenhos da paisagem rural. Assim, as
arquitecturas de pequenas escalas, isoladas ou articuladas, configuram o Território Humanizado.
A universalidade da arquitectura de pequena escala, tradicional, e a sua eficiência funcional (versatilidade das
formas); material, (integração in situ) e energética, (resposta aos desafios do ambiente), encontra-se na génese de
experiências contemporâneas, nomeadamente na concepção de pequenos edifícios de alta eficiência energética e baixo
impacto ambiental. Numa lógica de crescente consciencialização ecológica, à função primordial da arquitectura, como
disciplina racional e organizadora do espaço edificado, urbano ou territorial, junta-se a necessidade da sustentabilidade
intencional. A aldeia ou edifício, em âmbito rural, constitui um valor patrimonial (histórico) e técnico (cultural), a adaptar e
actualizar, para uma implementação contemporânea. Surge uma Imagem – Marca como Identidade da Aldeia, através da
boa prática na delineação programática, funcional, operacional, social e económica da Arquitectura e do Urbanismo,
traduzidos em produtos de Qualidade (edifícios, equipamentos, design e acções de dinamização sócio-cultural). As
sinergias Ambiente – Conforto – Saúde e a aplicação do Factor Inclusivo, gera uma elevada transmissibilidade intergeracional dos valores e capitais patrimoniais acrescidos pela adequação, contemporaneidade e sustentabilidade).
A satisfação funcional inerente às interacções entre os constituintes do trinómio economia – património –
acessibilidade, encontra-se na base estrutural de qualquer operação de planificação e implementação, conducente a um
estágio avançado de sustentabilidade. Este conceito constitui não só fundamento como área determinante para a bem
sucedida execução destas acções, a dinamização e sucesso Económico com a potenciação dos factores de Capital
Produtivo e Capital Natural, através da valorização do Capital Cultural, melhoria do Capital Humano numa estreita ligação
do Capital Relacional – poder local, central, e europeu, instituições tutelares, centros de formação e instituições de ensino
superior, com a comunidade no seu todo, constitui o pólo gerador fundamental que permite o desenvolvimento de acções
integradas na área da acessibilidade e do património. Ao nível do património e dos seus elementos constituintes, as
relações principais estabelecem-se no campo económico (património natural – capital natural) e na área da acessibilidade
(património Intangível – comunicação). O património construído encontra-se directamente relacionado com a estrutura da
própria comunidade, manifestação desta e das interacções com os restantes elementos constituintes. Em paralelo ao
campo patrimonial, numa relação de inerência funcional, a Acessibilidade, através dos binómios mobilidade – capital
produtivo, comunicação – património intangível, e da inclusão, completam o ciclo ordenador - potenciador da
sustentabilidade, na sua ligação com a comunidade. O equilíbrio formal e funcional da comunidade, resulta da interacção
equilibrada dos seguintes factores primários; capital humano e capital cultural, através da mediação do capital relacional, os
elementos patrimoniais (património natural, património construído, património intangível), e os elementos de acessibilidade
(mobilidade, inclusão e comunicação).
A resolução da problemática da desertificação, degradação e abandono do património, passa assim, por uma
solução integrada, potenciando os valores estratégicos locais. Faseada ao longo do tempo, resulta da interacção entre os
diferentes actores dos cenários de intervenção, iniciativa local, agentes económicos e poder político. Ao longo deste
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processo, o entendimento do lugar, passou por uma visão diversificada e global do território cultural. Os processos de
planeamento, de desenho urbano e arquitectónico, no tratamento dos aglomerados, em meio rural, inseridos no território da
região Centro, enquanto instrumentos operativos, são de extrema importância. O modelo de aldeia foi elaborado numa
perspectiva operativa e gestora, no quadro de novas experiências de desenvolvimento local e regional, com base nos
recursos patrimoniais dos territórios culturais, indo além em termos estratégicos, do âmbito do Plano de Aldeia.
O modelo de aldeia converteu-se num documento operativo para as actividades do Município e para a negociação
de programas de financiamento junto de entidades públicas e privadas, concebendo ao mesmo tempo um espaço de
oportunidade para a discussão de ideias e a obtenção de propostas de desenvolvimento. O plano lançou projectos, que têm
de ser aferido num processo de especificação e pormenorização à escala do objecto, urbano ou edificado, considerando-se
ainda importante o aprofundamento do documento, ao nível da sua implementação, devendo ser periódica, cientificamente
avaliado e tecnicamente aperfeiçoado. Dada a dimensão e complexidade das áreas do conhecimento interligadas ao
conceito de desenvolvimento sustentável, o seu estudo encontra-se num constante processo de evolução.
O envolvimento da Universidade no processo, através de uma equipa multi-disciplinar, contribuiu de forma
dinâmica e interactiva, mostrando ser esta Instituição (FAUTL) e a interacção Município – Universidade – Aldeia, um factor
para o desenvolvimento local e regional. Este método constitui um sistema para a salvaguarda do meio natural, sem
inviabilizar as actividades humanas, defendendo e promovendo os valores patrimoniais como capital fundamental e de alto
valor de identidade, a transmitir de geração em geração.
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Quadro 1. – Programas de intervenção nas Aldeias da Região Centro.
Estudo comparativo dos diferentes Programas de Intervenção nas aldeias da região centro
Programas

Programa Aldeias Históricas

Programa das Aldeias do Xisto

Datas / Período

1994/ 1995 - 2002

2001 - 2006

Promotores

Acção piloto na Região Centro; Coordenação da CCDRC;
Parceiros: MN, IPPAR, DGT, JAE. Comparticipação
FEDER

PAX foi implementado pela CCDRC, usando fundos
comunitários através do PORC (Medida II.6,
componente FEDER)

Síntese
descritiva /
objectivos

Dar resposta de uma forma integrada aos problemas do
mundo rural do interior do país. Conferir às aldeias nova
dinâmica de desenvolvimento económico, cultural e
humano através de um Programa de recuperação das
aldeias.

Requalificação das aldeias com o objectivo de criar e
afirmar uma marca de identidade para o território.
Através da recuperação de tradições, valorização do
património arquitectónico construído, dinamização de
artes e ofícios tradicionais, defesa e preservação da
paisagem em que se enquadram.

Concelhos /
Concelhos (8)
Aldeias
integradas no
Programa (1º e Almeida
2ªfase)

Aldeias (10)

Concelhos (14)

Aldeias (23)

Almeida

Arganil

Benfeita

Castelo Mendo

Arganil

Piódão

Figueira Castelo Rodrigo

Castelo Rodrigo

Fundão

Castelo Novo

Idanha-a-Nova

Idanha-a-Velha

Castelo Branco
Figueiró dos vinhos

Martim Branco
Sarzedas
Casal de S. simão
Barroca

Fundão

Janeiro de Cima

Monsanto

Celorico da Beira

Linhares da Beira

Mêda

Marialva

Sabugal

Sortelha

Aigra Nova
Góis

Aigra Velha
Comareira
Pena
Candal
Casal Novo

Lousã

Cerdeira
Chiqueiro
Talasnal

Miranda do Corvo

Gondramaz

Oleiros

Álvaro

Pampilhosa da Serra

Fajão
Janeiro de Baixo

Penela

Ferraria de S. João

Proença-a-Nova

Figueira
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Montante global
de investimento

Sertã

Pedrogão Pequeno

Vila de Rei

Água Formosa

Vila Velha de Rodão

Foz do Cobrão

35 390 768,00 €

(1) 8 106 619,00€

(1) 50% do investimento total previsto da AIBT-PI

Fonte: CCDRC; LVP – FAUTL

Fig. 1. Aldeia Histórica de Almeida. Vista aérea. Localização do Picadeiro D´el Rey.
Fonte: http://maps.live.com
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Fig. 2. Aldeia Histórica de Almeida. Recuperação do Picadeiro D´el Rey.
Fonte: FAUTL
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Fig. 3. Aldeia do Xisto de Foz do Cobrão. Reabilitação do Lagar de Azeite.
Fonte: LVP-FAUTL

1131

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Fig.4. Aldeia do Xisto de Foz do Cobrão. Projecto de um equipamento de restauração.
Fonte: LVP-FAUTL
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Distrito Agrícola e Desenvolvimento Rural: O caso do Alto Douro Vinhateiro
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Marc Jacquinet (mjacquinet@univ-ab.pt)
Universidade Aberta

Resumo
A região do Douro pode ser considerada uma região atípica em termos da discussão sobre o desenvolvimento económico,
geralmente mais centrado quer no domínio urbano, quer no domínio industrial. Sendo o Douro uma região fortemente
dependente do sector primário, com a predominância da cultura vitivinícola – em particular do Vinho do Porto – este
território não se enquadra assim nos cenários típicos de concepção e desenvolvimento das políticas regionais. Para serem
eficazes, todavia, as políticas de desenvolvimento regional devem reconhecer a diversidade de casos e adaptar o respectivo
quadro conceptual. Estabelecendo a analogia com a teoria dos distritos industriais, esta comunicação desenvolve o conceito
de Distrito Agrícola, procurando-se a caracterização da região do Douro neste domínio.
Na elaboração de um trabalho empírico, que passa por um inquérito em curso aos agentes do sector vitivinícola, poderemos
chegar à conclusão que a região do Douro pode ser considerada como um «quase-distrito agrícola», na medida em que
aparenta conter todos os elementos para ser considerado um Distrito Agrícola, mas parece revelar alguma falta de
capacidade para ligar em rede todos os recursos existentes e de absorver o potencial inerente a uma política regional de
inovação ou desenvolver mecanismos de inovação que garantam o seu desenvolvimento. É consensual a ideia de que o
desenvolvimento regional se encontra ligado a duas questões inter-relacionadas: i) a análise das variáveis-chave
relacionadas com a mudança; ii) e a formulação das políticas regionais relevantes que favorecem o desenvolvimento
regional.
Na região do Douro pudemos concluir, a partir do estudo empírico por nós desenvolvido, acerca da necessidade de
consideração dos fenómenos de dinâmica regional – sobretudo as características dos actores locais, a diversidade dos
problemas nas regiões e locais, a herança histórica das regiões e a dependência de caminho das políticas regionais,
frequentemente envoltas em medidas demasiado agregadas e genéricas – potenciadas pelo devido enquadramento em
termos de distrito agrícola. A inexistência destas ferramentas não tem permitido uma correcta apreensão dos respectivos
impactos e, como resultado, no caso particular da região do Douro vinhateiro, as políticas regionais parecem estar quase
ausentes, revelando falta de princípios claros e medidas transparentes orientadas para a mudança local. Podemos dizer
assim que a principal questão em matéria de políticas de incentivo ao crescimento da produtividade, induzidas por políticas
regionais na região do Douro (e noutras regiões do país) não se deve centrar na necessidade de obter mais recursos
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financeiros para essas políticas regionais, mas sim se existe a capacidade por parte dos actores locais para «absorver» os
princípios e meios de política e, por parte do governo, se existe um efectivo quadro conceptual adequado que lhe permita
conceber uma verdadeira politica regional.
Palavras-chave: Distrito Agrícola; Políticas de Inovação; Desenvolvimento Regional

1. O Distrito Agrícola

Tal como outros autores como Quévit e Van Doren (2000, in Natário e Neto 2006: 22), devemos entender o território como
um local de organização e reagrupamento de actores económicos, sociais, culturais e políticos que, pelas suas
características e interacções que estabelecem entre si, conseguem localizar determinado tipo competências que, por sua
vez, lhes permitem desenvolver certo tipo de actividades produtivas que, à partida, lhes deverão permitir um crescimento
durável.
É a actuação conjunta destes diferentes agentes, que co-existem no território, que ajuda a criar e a desenvolver as
instituições locais (mais ou menos influenciadas pelas instituições das regiões com maior influência local). O leque
significativo de instituições existentes em cada território, por seu turno, desde que articuladas com o sistema produtivo
territorial e actuando numa lógica de cooperação e complementaridade, e não numa óptica individualista e com posturas
concorrenciais com o sistema produtivo, permite dinâmicas territoriais de desenvolvimento próprio (Natário e Neto 2006).
Aparentemente, mais que a vertente sectorial, a característica essencial dos processos subjacentes aos Distritos Industriais
radica na sua componente sistémica, multi-funcional e inter-organizacional, ligados maioritariamente (embora não
necessariamente de forma exclusiva) a um dado sector de actividade, onde co-existem agentes económicos de diferentes
dimensões e características que se relacionam entre si e com o meio-ambiente que os rodeia. Assim, é na qualificação dos
actores e da qualidade das inter-relações que se estabelecem entre os mesmos que se poderão desenvolver (melhorando)
os níveis de “Capital Social” associados a cada região e se podem, desta maneira, promover processos virtuosos de
aglomeração e desenvolvimento.
Apesar das características intrínsecas das instituições (entendidas em sentido lato) relacionadas com o sector primário em
geral – e com o sector agrícola em particular -, quando comparados com o sector secundário/industrial, parecerem propiciar
menos fenómenos do tipo dos descritos para os Distritos Industriais, tal facto não deverá ser encarado de maneira
determinística para o desenvolvimento de uma região, podendo mesmo, cf. Conceição e Heitor (2004), afirmar-se que
conceitos como “capacidade de aprendizagem”, ou “criatividade e flexibilidade sustentável” são aspectos cada vez mais
importantes como princípios motrizes para a conduta das pessoas, instituições, ou mesmo regiões e nações.
Assim, será lícito afirmar-se que, embora sejam aspectos que se relacionam entre si, as características específicas das
regiões, influenciadas, ou não, pelo seu passado e componente geográfica, podem sobrepor-se à sua especificidade
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sectorial, como determinantes do desenvolvimento das mesmas. A prevalência de um aspecto sobre o outro, para este
efeito, dependerá fundamentalmente da história, da competitividade evidenciada pelos principais agentes económicos e do
seu grau de inter-relação, em particular da sua capacidade para criar parcerias e relacionar-se em rede, potenciando, desta
forma, as sinergias entre eles para o desenvolvimento.
Por tudo isto, ao analisarmos o caso concreto do desenvolvimento de uma região como o Alto Douro Vinhateiro, região que,
como veremos, constitui uma realidade económica imbuída de uma forte componente agrícola, centrada na produção
vitivinícola, nada deverá impedir-nos de, mutatis mutantis, aplicar uma metodologia análoga à que seria utilizada para
analisar uma região característica de Distrito Industrial. Afinal, para além de um forte potencial institucional da região, mais
do que a mera análise estática deste potencial, devem ser mais relevados como aspectos que mais contribuem para o seu
desenvolvimento, as importantes inter-relações e feedbacks dos diversos actores, e são estas interacções onde o actores
comunicam, cooperam, e estabelecem relações de longo prazo, que fazem fluir a informação e podem aumentar a
competitividade de um território (Natário e Neto, 2006: 17).
Os processos de inovação e desenvolvimento preconizados para os Distritos Industriais, na medida em que são originados
por mecanismos de interacção económico-social complexos, geralmente localizados geograficamente num determinado
território, poderão, igualmente, ocorrer em territórios ou regiões assentes noutros tipos de actividade que não as industriais.
Em particular, na região do Douro é possível observar características inerentes aos designados elementos estruturantes do
Distrito Industrial (Becattini 1989: 112, in Santos 2005) na sua vertente produtiva que nos permitem afirmar podermos estar
na presença de um Distrito Agrícola.

Assim, mutatis mutantis, atendendo ao cariz maioritariamente agrícola (ou com este sector relacionadas) das actividades aí
desenvolvidas, poderemos apontar as características básicas que nos levam a pensar desta forma para a região do Alto
Douro Vinhateiro:
1-

Predominância de uma área de actividade dentro do ramo agrícola (neste caso a vitivinícultura, embora com
presença significativa também de outras actividades agrícolas, da qual destacaríamos o olival, ou relacionadas
com a agricultura, como é o caso do turismo e, em particular, do enoturismo;

2-

Predominância de um grande número de agentes económicos de pequena escala agrícola, com base
maioritariamente em empresas independentes;

3-

Especialização dos agentes económicos do sector vitivinícola por fases da fileira produtiva, embora alguns tentem
abranger diferentes fases da cadeia de valor. Não obstante, constata-se a existência de um processo de divisão
do trabalho industrial à escala local;

4-

Existência de barreiras reduzidas à entrada, com excepção dos direitos de plantação ou direitos de produção de
vinho do Porto, mas que podem ser ultrapassados pela aquisição de vinhedos existentes;
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5-

Papel dinamizador das actividades agrícolas, desempenhado de forma predominante por serviços e instituições
ligados(as) à produção vitivinícola;

6-

Geralmente os agentes económicos do sector vitivinícola suportam a sua actividade numa míriade de
fornecedores de serviços à produção e de trabalho local contratado, na maioria das situações em part-time, ou em
períodos precisos do processo produtivo (p.e. vindimas).

Aquilo que se pretende no final deste projecto de investigação, é o desenvolvimento de uma teoria fiável relacionada com os
Distritos Agrícolas, baseada em conceitos operacionais, que expliquem como surgem e se desenvolvem os vários distritos
agrícolas e o que poderá explicar o seu melhor ou pior desempenho.
Para tal, é importante relembrar que o conceito de Distrito Agrícola, tal como o entendemos, está relacionado com a
existência de uma aglomeração de empresas, maioritariamente de pequena e média dimensão, afectas a uma área
específica no ramo agrícola, que se impõe como padrão de especialização ligado a numa região delimitada, explicando
sobremaneira a respectiva performance dessas regiões. Assim, os Distritos Agrícolas podem ser encarados, em última
instância, como um modelo empresarial de desenvolvimento.
Nesta acepção, para que se perceba a forma como, efectivamente, o funcionamento das organizações empresariais
presentes num Distrito Agrícola afecta a performance da região onde elas operam, é fundamental conhecermos as
características da sua gestão, as formas como elas se organizam entre si e como se organiza, dentro de cada uma delas, a
divisão do trabalho.
Mas, entendemos, que os Distritos Agrícolas, mais que meras aglomerações de emrpesas, representam um sistema sócioeconómico complexo, que juntam empresas a uma comunidade de pessoas com valores socio-culturais comuns e que
actuam num determinado contexto sócio-económico.
Assim, é igualmente crucial o conhecimento das estruturas sócio-culturais onde estas organizações operam. Só desta
forma, no actual contexto económico e tecnológico, será possível pensar-se num modelo de política económica regional
adequado às reais necessidades da região em estudo, ou seja, num modelo de desenvolvimento regional que seja capaz de
conciliar a identidade local com a coesão social e os efeitos da globalização, a que nenhuma região escapará .
Apenas depois de analisados estes aspectos para um Distrito Agrícola, será possível fazer progredir o conhecimento neste
domínio: seja através da realização de estudos comparativos – que expliquem as características comuns, a nível estrutural,
aos diferentes Distritos Agrícolas identificados; seja através de análises da evolução – da sua criação, à mudança e
adaptação – dos próprios Distritos Agrícolas
Em toda a abordagem a desenvolver será importante ter-se presente que o conceito de Distrito Agrícola não pode ser
entendido de forma estática. Pelo contrário, ele está relacionado com uma perspectiva dinâmica de desenvolvimento
regional, onde se subentende que as organizações empresariais, por sua iniciativa ou por estímulos externos, procurarão
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sempre crescer de forma continuada e criar oportunidades de emprego para a população da região onde operam,
desenvolvendo a sociedade local. Para tal, elas próprias devem mostrar capacidade de desenvolvimento, inovação e
adaptação às circunstâncias locais e globais, preservando a sua identidade própria – e a identidade da região. É também
neste sentido que a cooperação e a confiança mútua, tão própria das sociedades rurais, deve ser entendida como uma
característica marcante do relacionamento entre os agentes que operam na região, surgindo este modo de relacionamento
como alternativa ao modo de governação mais formal característico dos Distritos Industriais e das regiões maioritariamente
dedicadas ao sector dos serviços.

Pelo acima exposto, o desenvolvimento de uma teoria dos Distritos Agrícolas aplicada à região do Douro, passa por testar
estas ideias, através do aprofundamento do conhecimento das características de actuação e das capacidades próprias dos
principais agentes promotores do desenvolvimento da região – empresas, cooperativas vitivinícolas, produtores vitivinícolas,
etc... – bem como da forma como estes agentes se relacionam e cooperam uns com os outros. Isto mesmo será um dos
objectivos do inquérito em curso aos agentes económicos da Região do Douro, conforme descrito mais em pormenor no
ponto 3 desta comunicação.

Em suma, em termos metodológicos o trabalho em curso deve centrar-se em duas fases essenciais de análise, tratados de
forma diferenciada: a identificação do que é um Distrito Agrícola; e a operacionalização do conceito, o que envolve a sua
tradução em indicadores trabalháveis, onde a performance da região deve ser entendida como uma variável independente
de uma análise de regressão (em analogia com Panicci (2002), para o caso dos Distritos Industriais).

As características intrínsecas da região do Douro, todavia, ainda se afastam do caso dos Distritos Industriais – levando-nos
a defini-lo como uma quasi-Distrito Agrícola -, na medida em que os agentes ainda produzem mais na base de uma
tradição, que vem da história, do que em função das encomendas ou do mercado. Todavia, também neste domínio, parece
assistir-se hoje a uma mudança de tendência, quer por influência das grandes empresas da região, que, em parte,
subcontratam a sua produção, quer por uma necessidade dos pequenos agentes venderem mais e passarem a estar mais
atentos às exigências dos mercados de consumo. De igual modo, não parece existir uma dinâmica efectiva de
relacionamento em rede dos agentes económicos deste sistema, aspecto que dificulta o desenvolvimento da região e reduz
a eficácia de qualquer política de desenvolvimento regional para o Alto Douro. Talvez também por isso as inovações que se
vão verificando, ocorrem, sobretudo, como resultado das modificações introduzidas nas funções de produção, que
determinam o padrão produtivo vigente, assente em actividades agrícolas tradicionais, assim como na gradativa introdução
de melhorias nos produtos e serviços disponibilizados pelo sistema produtivo local. Ou seja, de uma maneira geral, nos
Distritos Agrícolas não é expectável que a inovação derive da existência de um formalismo dinâmico de um sistema de
inovação assente nas instituições de I&D nem, por razões que se prendem sobretudo com a dimensão das empresas, é
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produzida por estruturas de I&D internas a essas unidades produtivas, uma vez que elas são praticamente inexistentes,
(Bianchi e Giordani 1993: 31, in Santos 2005: 288). Nestes Distritos Agrícolas a inovação, tradicionalmente associada às
actividades agrícolas mais tradicionais, deve ser fundamentalmente veiculada por processos de criação e de transmissão de
competências que envolvem e, simultaneamente evoluem, para uma lógica de mobilização social e institucional alargada. É
neste “caldo cultural” que se pode dizer que a inovação nestes Distritos depende menos de estruturas formais do que de
canais informais, na medida em que remete para processos de aprender fazendo, processos de aprender usando ou, até,
de aprender falhando. Também por isso, a capacidade de evolução e desenvolvimento dos Distritos Agrícolas encontra-se
fortemente dependente das externalidades que decorrem do efeito de proximidade e estão intimamente ligadas – e
dependentes – das capacidades evidenciadas pelos recursos produtivos locais. É neste campo fértil de comunicação que se
encontram criadas as condições que sustentam um padrão de inovação incremental, muitas vezes do tipo imitativo
(Barbosa de Melo 1995: 5, in Santos 2005: 288).
Neste sentido centramos também a nossa grelha de análise na Dimensão 2 “Interacção dos agentes na região e fora da
região” procurando identificar e explicar as lógicas de rede e de parceria subjacentes às relações estabelecidas por parte
dos principais agentes da região do Alto Douro Vinhateiro (ver ponto 3).
Pode assim dizer-se que, nos Distritos Agrícolas, à semelhança do que ocorre nos Distritos Industriais, os processos de
inovação e desenvolvimento acontecem, fundamentalmente, na base do preconizado pelo modelo endógeno de
desenvolvimento, na medida em que estes processos possuem uma inquestionável base territorialista e estão dependentes
de processos sociais alargados, que acabam por determinar a capacidade e, assim, a trajectória de desenvolvimento do
próprio Distrito.

Enquanto Distrito Agrícola, perante as condições vigentes, pode afirmar-se que o Douro vitivinícola talvez possa ser
considerado um “Meio”, com potencial para evoluir rapidamente para o protótipo de um “Meio Inovador” (Matteaccioli 1998:
18-20, in Santos, 2005), na medida em que, nessa região falta, em nosso entender, desenvolver uma capacidade efectiva
de apreender as transformações do seu ambiente tecnológico e de mercado, evoluindo efectivamente, a par de outros
sistemas territoriais de produção e ligando-se mais às dinâmicas internacionais mais significativas, ainda que conservando a
sua coerência global e a sua identidade característica de região agrícola. É, fundamentalmente, esta dinâmica, tão
característica dos Distritos Industrias, que permitirá ao Distrito Agrícola aprofundar as relações entre a componente
microeconómica que deriva, essencialmente, das empresas envolvidas em processos colectivos de aprendizagem contínua,
e o funcionamento meso-económico dos sistemas produtivos locais.
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Estabelecendo uma analogia com a descrição que Diniz e Gerry (2005) fazem para descrever zonas rurais 7, diríamos que
as principais características dos Distritos Agrícolas serão as seguintes:
1-

Dependência forte do sector primário, em geral, e do uso da terra, em particular, traduzida numa forte
dependência territorial na sua componente agrária, pecuária/pastorícia e florestal, e abrangendo, em termos
marginais, embora com tendência crescente, alguns agentes que desenvolvem actividades essencialmente de
cariz artesanal. Pela sua natureza, estas regiões permitem o desenvolvimento de actividades terciárias, sobretudo
ligada ao fornecimento de produtos e serviços necessários para a actividade agrícola mas, também, e de forma
crescente – muitas vezes impulsionado por incentivos comunitários -, serviços ligados ao turismo e serviços
mobiliários, hoteleiros, à cultura e ao património. Contrariamente ao que se passa nas áreas rurais, a maior parte
da população activa continua ligada à agricultura – seja de forma directa ou indirecta, p.e., aí exercendo a sua
actividade mesmo que não seja a tempo inteiro – e à existência e funcionamento das explorações agrícolas.

2-

Em termos populacionais, um Distrito Agrícola, como resultado dos processos generalizados de industrialização e
urbanização nas regiões envolventes, regista um declínio acentuado da sua população, com uma população
escassa, sedeada essencialmente em pequenas povoações, fisicamente periféricas relativamente aos respectivos
centros urbanos, administrativos e de negócios da região.

3-

Relativamente à diferença característica de Distritos Agrícolas localizados em diferentes regiões, ela derivará mais
do tipo de culturas agrícolas predominantes do que das características dos seus agentes económicos e/ou das
relações que se estabelecem entre estes.

2. A concepção das políticas regionais e de inovação

Antes de passarmos para o tema fundamental da política regional, é necessário sintetizar alguns elementos
interrelacionados com o intuito de discutir de forma coerente a formulação e implementação de políticas e, seguidamente,
algumas medidas concretas.
Primeiro, nesta comunicação, o sistema regional de inovação deve de ser considerado no seu sentido lato, como
salienta Freeman (1982, 1987, 2002), em detrimento do seu sentido restrito (instituições directamente envolvidas no
desenvolvimento de actividades de inovação, como, por exemplo, laboratórios públicos e universidades). A nossa opção
justifica-se dado que o primeiro tipo de abordagem permite-nos ter em atenção a diversidade de actores regionais e locais,
as suas inter-relações e as dificuldades inerentes à implementação de políticas com base em áreas geográficas
heterogéneas.
7

Cf. Diniz e Gerry (2005: 529-561), zonas rurais podem ser descritas como territórios altamente dependentes da
produção primária e/ou fisicamente periféricos, cuja participação no processo de desenvolvimento moderno – e,
essencialmente, o crescimento económico nacional – os beneficia de um modo desproporcionadamente maior.
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Esta concepção alargada da dinâmica de inovação possibilita-nos a identificação de redes e estruturas que
moldam a vida local e as actividades económicas regionais (MacKinnon, Cumbers and Chapman 2002).
Em segundo lugar, como corolário da definição lata de sistemas regionais de inovação, um elemento central
corresponde à interacção de actores económicos e sociais nestas regiões; este constitui a dimensão de rede da dinâmica
regional. Segundo Chris Freeman, um sistema (regional, acrescentaríamos nós) de inovação pode ser considerado como
uma “network of institutions in the public and private sectors whose activities and interactions initiate, import, modify and
diffuse new technologies” (Freeman 1987: 1).
Terceiro, e este ponto é crucial para o desenho de políticas de inovação e desenvolvimento bem sucedidas, os
actores regionais e locais são muito heterogéneos em termos de dimensão (ver ponto 3 desta comunicação), base do
conhecimento, história (path dependence das capacidades) e actividades (sectores económicos, actividades sociais). Esta
heterogeneidade é ontológica no sentido da definição do que os actores sociais são e podem vir a ser.
Na literatura respeitante aos estudos regionais, podemos observar que os argumentos relativos às linhas de
desenvolvimento da política económica, nomeadamente a política regional e a política de inovação, direccionaram-se para
as noções de economia do conhecimento e para uma visão mais dinâmica do processo de formulação e implementação de
políticas (Amin and Wilkinson 1999, Lawson 1999, Maskell and Malmberg 1999, Moulaert and Nussbaumer 2005, Moulaert
and Sekia 2003, Tödtling and Trippl 2005). Esta mudança é substancial, não apenas ao nível das teorias e do quadro
conceptual como foi salientado no ponto 1, mas também no próprio desenho de políticas específicas. Esta última questão
corresponde ao assunto do ponto 3, mas antes de irmos directamente a esse ponto, vamos abarcar os elementos teóricos
críticos que são necessários para uma correcta apreensão dos desafios inerentes às políticas económicas.
Existe uma vasta literatura sobre as “regiões de aprendizagem” e os “sistemas regionais de inovação”, e uma
literatura ainda mais vasta sobre desenvolvimento económico regional que tem recentemente ganho ímpeto e tem renovado
os conceitos teóricos utilizados para a análise económica e a formulação de políticas (Cooke 2001, Cooke, Roper and Wylie
2003, Cooke, Uranga and Extebarria 1998, Cooke, Uranga and Etxebarria 1997, Fritsch and Stephan 2005, Leydesdorff and
Fritsch 2006, Leydesdorff and Meyer 2006). Contudo, há ainda um grande esforço a levar a cabo com o intuito de criar
construções teóricas mais coerentes e integradas no que diz respeito ao desenvolvimento regional (Moulaert and Sekia
2003). Para além disso, a análise das políticas regionais e a avaliação da sua implementação carecem de novos
desenvolvimentos teóricos, nomeadamente: aprendizagem, sistemas de inovação, empreendedorismo, gestão e
capacidades estratégicas de pessoas e organizações, globalização, dinâmicas territoriais, políticas económicas
evolucionistas, interacções sociais e de confiança (Morgan 1997, Moulaert and Sekia 2003).
O nosso objectivo não consiste em abordar estes desenvolvimentos mais recentes. No ponto 1, nós fizemos uma
revisão sobre alguns dos principais conceitos teóricos que são necessários para estudar um conjunto alargado de regiões, e
em particular aquelas regiões que apresentam numerosos obstáculos ao seu desenvolvimento. Neste ponto 2 pretendemos
reintegrar os conceitos teóricos por duas razões: primeiro, para criticar as medidas de política existentes e respectivas
justificações e formulações; segundo, para o desenho dos pilares de uma política regional mais bem sucedida,
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especialmente no que toca a regiões problemáticas como a do alto Douro, caracterizada pela dependência num único
produto como principal exportação (o vinho), a falta de cidades médias dinâmicas e de conexões pró-activas dirigidas aos
mercados, regiões e cidades externas.
Dois dos principais temas inerentes à política económica (acções regionais ou nacionais) são a sua relevância
prática (impacto) e o seu carácter dinâmico (isto é, a realidade socio-económica está a mudar assim como a concepção da
política e a administração que a implementa). Neste último caso, existem frequentemente desajustamentos entre as
questões em causa (os problemas concretos a solucionar) e a capacidade da administração e instituições formais que estão
a implementar as medidas. Este é claramente o caso da região do Alto Douro.
É importante ter uma política regional que foca a atenção nos problemas práticos e que avança com medidas
concretas (soluções propostas) que possam ser valorizadas de alguma forma. Com frequência, as políticas, infelizmente,
são não políticas regionais. Estas são formuladas à escala nacional (eventualmente à escala regional) mas são muito vagas
e não respondem de forma favorável aos problemas regionais concretos, cujas soluções poderiam contribuir para a
emergência para dinâmicas novas nas regiões consideradas.
A crítica formulada por Simões Lopes nos fins dos anos setenta, e reiterada durante as décadas de oitenta e
noventa, mantém-se ainda válida: não existe uma verdadeira política regional (Lopes 2001). Para a região do Alto Douro a
conclusão é ainda mais problemática, como veremos no próximo ponto.
Mais uma vez, recuando para os antigos debates sobre desenvolvimento económico, a política regional carece de
uma visão de longo prazo e de uma integração das várias políticas sectoriais num todo coerente e com efeitos mais
eficientes sobre a escala local. Apesar das diversas políticas económicas regionais que podem actualmente ser concebidas,
como as que são caracterizadas recentemente por alguns autores (Morgan 1997), a perspectiva de longo prazo e a
integração são problemas que se mantêm. A este respeito, este argumento é partilhado por alguns autores no caso de
Portugal (Lopes 2001).
Um dos factores-chave que explica a letargia da política de desenvolvimento regional em Portugal e na Alto Douro
em particular, é a característica da path dependence inerente à concepção e implementação das políticas. Vamos então
focar a atenção na path dependence inerente à concepção das políticas. Esta noção não é diferente da que encontramos na
literatura económica sobre inovação e mudança tecnológica (Arthur 1989, 1994, David 1985, David 1986, 1989, 1992, 1994,
2001) ou no estudo da teoria económica e da profissão de economista (Garrouste and Ioannides 2001, Hodgson 1997b,
Hodgson 1999, Hodgson 2004).
Concretamente, a formulação de políticas é condicionada por decisões passadas e, novas ideias, como processos
evolucionistas, integram lentamente o conjunto de ideias que dominam as referências e justificações utilizadas
tradicionalmente na concepção de medidas de política. Frequentemente, a retórica integra os novos conceitos mas de
uma forma muito superficial, enquanto as ideias antigas dominantes permanecem. Este é exactamente o caso da
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ausência de política regional em Portugal. Em termos económicos, as mudanças nas orientações políticas tem custos
elevados não só para os representantes públicos regionais mas também para a escala regional.
Maillat (1998: 3) salientou “a shift from the notion of territory as a medium of passive and static resources to that of
a territory that creates strategic and specific resources. The onus was now on regional policy to adapt. […] they increasingly
moved from a distribution to a resource–creation policy.” Se observarmos as formas sucessivas que têm vindo a assumir as
políticas regionais, utilizando a tipologia proposta por Maillat, na política regional portuguesa podemos identificar a
dominância das políticas redistributivas em detrimento daquelas que implicam a participação dos actores locais (Maillat
1998, Morgan 1997). Mas o que é mais preocupante é a concepção estática da formulação da política e o seu carácter
vago, a sua falta de integração e de foco na dimensão regional.
Vamos passar agora focar a atenção na caracterização socio-económica do Alto Douro e na política de
desenvolvimento regional para a região.

3. A implementação da Política Regional: o caso do Alto Douro Vinhateiro

3.1. Caracterização sócio-económica do Alto Douro vinhateiro e grelha de análise
Quando se fala do Alto Douro, trata-se de toda a bacia do rio Douro desde a fronteira espanhola até a zona a oeste da
Régua. O seu núcleo central corresponde à Região Demarcada do Douro (RDD) terra tradicional de produção do vinho do
Porto e onde, lentamente, aparecem novos vinhos maduros (ou vinhos tranquilos) que muitos consideram como um dos
caminhos para o desenvolvimento económico futuro. Na Região Demarcada do Douro insere-se o chamado Alto Douro
Vinhateiro (ADV), o território seleccionado como património mundial da UNESCO.
No entanto, no presente trabalho, vamos utilizar a expressão Distrito Vitivinícola do Douro, como aliás se fazia no passado,
e que corresponde a uma área mais abrangente do que a RDD e inclui as áreas produtivas de vinhos do Alto Douro.
Expressões como Distrito Vinhateiro do Douro, ou Distrito Vitivinícola do Douro, são sinónimos e correspondem a uma área
um pouco mais extensa do que a RDD. Do ponto de vista teórico, o Distrito Vinhateiro corresponde ao Distrito Agrícola (DA)
que introduzimos neste trabalho. Há que salientar a existência de diferenças intra-regionais com o peso maior do olival no
Douro Superior quando comparado com o Baixo Corgo.
Para caracterizar a região, é preciso tomar em conta um conjunto de aspectos e variáveis. O primeiro aspecto é o da
geografia e relevo da bacia do Douro.
É importante salientar o carácter isolado da região, no interior de Portugal, por um lado, e afastado do seu tradicional centro
de negócios que são as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, por outro lado.
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O rio foi o elo de comunicação do Alto Douro com o resto de Portugal e do mundo, especialmente através dos negociantes
de vinho baseados na cidade do Porto. Recentemente, as infra-estruturas desenvolveram-se, com especial destaque para
as estradas e auto-estradas que ligam as áreas de Vila Real e Peso da Régua ao litoral, e as estradas regionais e locais
(estas últimas ao nível dos municípios).
Além desses traços da fisionomia física do Alto Douro, é preciso tomar em conta o factor humano, a sua organização social
e as suas actividades produtivas. Neste aspecto, realçamos a baixa densidade populacional da região com circa de 53
habitantes por quilómetro quadrado enquanto a Região Norte de que faz parte o distrito vinhateiro duriense ultrapassa os
170 habitantes por quilómetro quadrado (INE 2002). A esta situação temos que acrescentar a sua dinâmica populacional
global caracterizada por uma diminuição da população (com a excepção de Vila Real) e que implica a saída dos mais
jovens e o envelhecimento da população da região. Esta situação e a evolução nas últimas décadas tem importância no que
diz respeito à dificuldade de criação de actividades novas, bem como de criação de empreendimentos com massa crítica
para poder projectar a sua actividade fora da região.
A principal actividade económica da região é a cultura da vinha e a produção do vinho e derivados, com especial destaque
para o vinho do Porto. O Alto Douro é assim uma zona quase de mono-produto, com alguma variação entre o Baixo Corgo,
onde o vinho é mais presente, e o Douro Superior, junto a Espanha, cujo desenvolvimento vitivinícola é mais recente.
Se olharmos a população activa da região, mais de metade está empregada no sector dos serviços e um quinto no sector
agrícola e pouco mais de um quinto no sector secundário. O peso da agricultura é evidente. Nos serviços, se uma grande
parte da população activa pode ser atribuída ao papel da administração pública regional e local, nomeadamente dos
municípios, outra parte significativa da população do sector terciário trabalha em actividades relacionadas com a produção,
promoção, transporte do vinho, sem mencionar os que trabalham num dos poucos sectores em expansão que é o turismo
relacionado com a tradição vinícola da região. Mais de noventa e cinco por cento das explorações agrícolas da RDD inclui a
vinha (Rebelo 2001:107; Pina 2007, vol. II: 147).
No que diz respeito a vitivinicultura, três aspectos nos parecem essenciais: o da fragmentação das unidades de produção, o
da ligação entre a produção e o comércio e o da dinâmica das explorações.
Em primeiro lugar, as actividades produtivas estão fragmentadas entre numerosos pequenos produtores e uma minoria de
grandes produtores. Os primeiros geralmente não têm massa critica em termos de área de produção e recursos vários, são
pouco mecanizados, dependem dos grandes produtores ou comerciantes de vinho do Porto, o nível de instrução dos seus
responsáveis é baixo, são relativamente isolados, para além do contacto tradicional com os seus vizinhos mais próximos, e
o seu cliente principal é geralmente um grande viticultor. Os segundos são caracterizados por ter explorações maiores,
maior abundância de recursos, boas ligações com o comércio do vinho, alguma capacidade de investimento. Além disso,
em termos das suas explorações, regista-se um recurso mais frequente e sistemático à mecanização, tendo estes agentes
capacidade para modificar o perfil das suas explorações, adoptando-as aos novos modelos de produção mais eficientes,
com maior produtividade tornando-as mais competitivas.
Em segundo lugar, os produtores de mosto e de vinho dependem do sector comercial tradicionalmente baseado em Vila
Nova de Gaia para o vinho do Porto. Com excepção dos casos dos comerciantes do Porto ou Vila Nova de Gaia, que,
tradicionalmente, investem avultados montantes nas suas próprias explorações no Alto Douro, os demais comerciantes
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ainda investem pouco na região demarcada. Esta distância geográfica e social entre o comércio e a produção, é um traço
particular da produção e do comercio do vinho do Alto Douro, que contrasta com outra regiões, como é o caso da de
Bordéus, em que a distância entre o comércio e a produção é muito mais curta. Esta situação, por seu turno, demonstra que
existirá aqui um espaço largo para que políticas inovadoras sejam capazes de criar incentivos para quem tem capacidade
para financiar projectos de investimento.
O custo de produção de um litro de mosto é dos mais elevados do mundo, sobretudo no Baixo Corgo e, em menor grau no
Cima Corgo, enquanto no Douro Superior, a estrutura de custo é mais baixa, o que reflecte a maior mecanização do
trabalho das vinhas e a maior superfície média das explorações.
Finalmente, as explorações vitivinícolas do Douro, para além de serem do tipo minifúndio, são geralmente dirigidas por
responsáveis com reduzido nível de habilitações formais, e esta falta de formação muitas vezes está associada a um défice
em termos de abertura a soluções novas. Regista-se uma clara resistência à inovação, que também se pode explicar pelo
baixo nível de formação dos viticultores que, em média, cerca de 25% não apresenta qualquer nível de instrução escolar,
sendo que apenas seis por cento apresenta formação de nível superior.
No que diz respeito ao carácter dinâmico das explorações, os viticultores com menos de 25 anos de idade representam
menos de 0,5 por cento do total, enquanto os que tem mais de 65 anos representam mais de um quarto das explorações
(Pina 2004 e 2007). Em suma, a actual trajectória da região parece evidenciar que a viticultura não atrai os jovens e, em
especial, os jovens com formação superior. No entanto, há casos, raros, é verdade, de jovens formados em gestão ou
enologia que dinamizam explorações tradicionais com sucesso evidente. Nestas situações, porém, todos estes casos de
sucesso se limitam a produtores relativamente grandes, com mais de 50 ou 250 hectares de vinhas e que têm capacidade
para levar a cabo projectos de investimento relativamente consideráveis, se comparamos com a média dos investimentos
característicos das explorações durienses.
Enquanto que em França, na região de Champagne p.e., a interacção institucional é antiga, no Alto Douro o modelo de
interacção é dominado pelo papel do Estado central, nomeadamente o Ministro da Agricultura, que regulou a produção e o
comércio nos séculos XIX e XX e não favoreceu a emergência de dinâmicas locais com as “verdadeiras” associações de
produtores. Mais uma vez o legado histórico parece ser por demais importante.
As adegas cooperativas, com excepção de uma que foi criada em 1993, foram todas estabelecidas nos anos sessenta, no
período da ditadura, e com uma regulação do sector controlada pelo governo central e as empresas de navegação.

Nos anos vinte e no início dos anos trinta, um importante movimento regional, os paladinos do Douro, tentou orientar a
política agrícola e as políticas públicas para favorecerem os produtores de vinho do Alto Douro, mas este movimento não
teve sucesso na criação de dinâmicas duradouras (Sequeira, 2000; Jacquinet 2006). Parte das suas acções foram
defensivas, contra as importações de vinhos espirituosos oriundos das regiões no Norte de Lisboa ou de vinhos adulterados
de Espanha, ou mesmo de vinhos cujo espírito não vinha das uvas mas sim de cereais. O seu legado é muito fraco hoje em
dia, em parte devido à renovação social ao longo do tempo, mas também devido aos obstáculos postos pela ditadura e à
falta de confiança típica da sociedade portuguesa (Gil, 2005).
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Esta falta de associativismo em termos gerais, também relacionada com fraco nível de empreendedorismo, deficientes
capacidades de gestão, falta de orientação para o mercado e, ainda, inerente ao baixo nível de formação dos recursos
humanos da região, é também a causa para a inexistência ou dispersão das Instituições de Inovação, especialmente
aquelas ligadas à indústria do vinho.
Ao nível do sistema de formal de educação e investigação, a região pode contar com uma Universidade (Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro) e um Instituto Politécnico (Instituto Superior Politécnico de Bragança).
No próprio sector dos vinhos, podemos encontrar o CEVD – Centro de Experimentação de Vinhos do Douro e algumas
instituições contratadas pelo IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (ambas pertencentes ao sistema de investigação
do Ministério da Agricultura). Existe também uma entidade privada, o ADVID – Associação para o Desenvolvimento da
Vitivinicultura Duriense mas, neste caso, não conseguimos vislumbrar uma verdadeira associação de investigação vinda do
próprio sector, e também não conseguimos observar ligações sustentáveis e de longo prazo e respectivos resultados entre
os principais actores do sector dos vinhos e estas instituições de investigação que trabalham sobretudo para si próprias,
sem uma orientação de mercado eficaz.
Com base nesta caracterização sócio-económica, é possível identificar os principais agentes em presença e apresentar a
nossa grelha de análise, com base na qual estão a ser elaborados questionários e guiões de entrevistas semi-directivas.
Com referimos no ponto 1, a grelha de análise integra duas dimensões.
Quadro 1 – Grelha de análise
Dimensões
Dimensão 1 – Caracterização da gestão
empresarial e estratégica das empresas
e das cooperativas
Dimensão 2 – Interacção dos agentes na
região e fora da região

Variáveis
V1 – Caracterização da gestão empresarial e cooperativa
V2 - Caracterização da estratégia das empresas e das cooperativas
V3 – Interacção das empresas
V4 – Interacção das autarquias
V5 – Interacção das cooperativas
V6 – Interacção dos laboratórios do sector vitivinícula
V7 – Interacção das universidades e outras instituições de ensino superior
V8 – Interacção do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto
V9 – Interacção da Direcção Geral da Agricultura e Pescas
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Em analogia com o que se passa nos Distritos Industriais, o racional económico aliado ao conceito dos Distritos Agrícolas
tem a ver com a ideia de externalidades.
Por externalidades entenda-se aqui, mais que o mero conceito Marshalliano (Marshall, 1950: 266), abrangendo também a
ideia desenvolvida pelos teóricos da Geografia Económica (p.e. Krugman e outros). Nesta acepção, o conceito de Distrito
Agrícola deve ser encarado como um domínio multi-disciplinar, que ultrapassa a lógica algo estática relacionada com a
simples aglomeração de empresas, para abranger também a ideia de desenvolvimento ligada aos efeitos dos knowledge
spillovers, tal como introduzidos por geógrafos e teóricos das inovações tecnológicas, e que, em última análise, redunda no
conceito de “sistemas de inovação”.
Uma das características distintivas dos D.A. enquanto sistemas sócio-económicos (mais que meras decorrências do
mercado) é, como já referimos, a lógica de actuação em rede, mais que a simples cooperação entre agentes económicos.
Esta forma de operar permitirá aos agentes ultrapassar os meros benefícios aliados à cooperação – economia de custos de
transacção, flexibilidade e inovação – e deverá potenciar os benefícios de funcionar como verdadeiros sistemas sociais. Em
analogia com o preconizado para os Distritos Industriais, esta situação posicinará os D. A. como sistemas ideais,
alternativos ao paradigma da produção em massa, orientados para o mercado, e os sistemas hierárquicos, do tipo cluster
ou outros.
A caracterização dos Distritos Agrícolas passa, desta forma, por ser capaz de efectuar uma caracterização dos seus
principais agentes económicos (empresas e cooperativas) em termos das suas características de gestão e, também,
sobretudo, pelas suas potencialidades estratégicas, como motor do desenvolvimento futuro destas regiões. Esta constitui,
assim, a primeira dimensão de análise que nos propomos realizar com o presente trabalho empírico. É a partir daqui que
esperamos obter elementos que, ao nível teórico, nos permitirão futuramente ajudar a identificar se estamos ou não na
presença, bem como os diferentes tipos de Distritos Agrícolas, aspecto crucial para o avanço deste corpo teórico no
domínio da economia regional.
De forma similar, para que se consiga operacionalizar o conceito e compreender as dinâmicas que provêm da aglomeração
de empresas e agentes ligados ao sector agrícola na região do Douro, torna-se fundamental, pelo acima exposto, que se
identifiquem as características associadas ao funcionamento da rede que liga os agentes económicos nos Distritos
Agrícolas, quer se tratem de empresas, famílias ou outras instituições, encaradas como catalizadores da eficiência e do
dinamismo característicos dos Distritos Agrícolas.
Esta é a razão justificativa para o estudo da dimensão 2 do nosso inquérito e dela decorre a definição das principais
variáveis, tal como apresentado no quadro acima exposto.

3.2. A avaliação da política regional para ao Alto Douro Vinhateiro
Do ponto de vista conceptual, podemos afirmar que a política regional para a região do Alto Douro é praticamente
inexistente apesar dos milhões de euros gastos nos últimos anos na região, oriundos sobretudo dos Programas para a
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Agricultura. E, quando a política regional existe, podemos dizer que esta está frequentemente desactualizada, baseada
numa visão antiquada da interacção social e de territórios passivos. Isto pode também explicar o sucesso relativo da maioria
das iniciativas no turismo para desenvolverem a região com novas actividades. Mas, aqui também está ausente uma política
regional “verdadeira” e integrada. As acções levadas a cabo apoiam sobretudo infra-estruturas, enquanto a questão do fluxo
de turistas em Portugal – sobretudo entre Lisboa, Porto e Coimbra e também para o Algarve – é negligenciado. A fraca
incidência da interacção social no desenvolvimento do turismo é também importante e não existem medidas de política
regional convincentes, com a provável excepção da Rota do Vinho.
No Alto Douro as políticas com incidência regional, nomeadamente a política agrícola nas áreas rurais, foram pouco mais
além da política de infra-estruturas e no reforço de algumas instituições (como o IVDP).
Dos principais Programas Agrícolas que podem ser aplicados à região do Alto Douro (Agro, Agris, Ruris, Vitis e alguns
Planos Zonais), apenas o Programa Agro considera duas medidas direccionadas para a inovação. 8 A maioria destes
programas funciona como mecanismos de transferência e distribuição de rendimento para/na região, para apoiar perdas
resultantes de condições especiais de produção e são o resultado directo da aplicação das medidas da Política Agrícola
Comum, sendo que todas estas, com a excepção do Agris, são políticas regionalizadas com uma base nacional. No caso
especial do Agris, o único Programa Agrícola português concebido exclusivamente para cada região no âmbito do terceiro
Quadro Comunitário de Apoio, constitui um Programa dividido por NUTSII que incluem medidas especialmente dedicadas à
Região Norte. Este programa contempla medidas dirigidas a alguns casos especiais do Douro. Também podemos encontrar
duas outras medidas do Programa Ruris dirigidas exclusivamente para a região do Douro e nesta filosofia de apoio e
transferências financeiras. 9
A falta de uma política integrada para a região do Alto Douro é reflectida, em certa medida, em relatórios de execução e em
relatórios de avaliação de alguns dos programas referidos.
No caso do “Relatório de execução 2005 – Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Rural” (DGDR 2006) e do
“Estudo de avaliação intercalar do Plano de Desenvolvimento Rural de Portugal Continental – Relatório Final” (CEFAG et al.
2003), os dados quantitativos reportam-se apenas à Região Norte, sendo que no segundo relatório encontra-se somente
uma referência quantitativa à eficácia de uma das medidas de intervenção dirigidas para as vinhas em socalco do Douro
(idem: 200).
No “Estudo de avaliação intercalar do Programa Operacional da Região Norte” (CEDRU et al. 2007) é possível identificar,
como referimos acima, um conjunto mais alargado de medidas dirigidas ao Alto Douro.
Com base na consulta de um painel de avaliadores no âmbito deste relatório, de destacar a análise crítica da pertinência da
estratégia do programa relativamente à valorização e desenvolvimento dos vinhos de mesa com base nas suas tradições
8

Medida 8.1 – Desenvolvimento Experimental e Demonstração; e a Medida 9 – Infra-estruturas Tecnológicas e
Formação.
9
De 2001 a 2005 estas duas medidas permitiram juntas a transferência de cerca de 5 milhões de euros para a
região.

1147

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

(idem:32) e capacidades exportadoras (idem:56) consideradas como “reforço de pontos fortes”, e no que diz respeito às
oportunidades de desenvolvimento do vinho verde consideradas “relevantes” (idem:59).
No mesmo estudo é feita igualmente a análise da coerência externa do programa. Tendo por base o Eixo 2 – Acções
Integradas de Base Territorial, conclui-se que a Acção “Promover a competitividade, a coesão e a qualificação territorial do
Douro” apresenta uma “interacção muito forte” com o Eixo 4 – Promover o Desenvolvimento Sustentável das Regiões do
Plano de Desenvolvimento Regional (idem: 105) e uma interacção da mesma natureza entre a Acção “Melhorar a
empregabilidade dos recursos humanos do Douro” com o programa sectorial Emprego, Formação e Desenvolvimento Social
do Quadro Comunitário de Apoio III (idem: 110).

È possível concluir que os dois tipos de análise exigiriam maior fundamentação metodológica, estratégica e de
implementação das medidas, situação que resulta, em parte, da inexistência de programas regionais dirigidos apenas para
o Alto Douro e com intervenção integrada valorizadora da componente imaterial dos investimentos. Este tipo de programas,
e respectiva interacção com outros programas de escala mais elevada ou mesmo mais baixa, justificam-se face justamente
às perspectivas e oportunidades de desenvolvimento identificadas pelo painel de avaliadores do mesmo estudo.
Em geral e apesar da falta de “verdadeiras” políticas regionais (especialmente as “de baixo para cima” e, também, de
políticas concebidas para pensar sobre as condições específicas dos territórios onde aquelas vão ser implementadas),
podemos dizer que a região necessita de uma maior integração das diferentes políticas socio-económicas (agricultura
complementada com as componentes social, formação, I&D, etc...) e também uma melhor preparação dos diferentes
actores económicos para perceber, contribuir e aplicar este tipo de políticas. Por outras palavras, poderíamos assistir a uma
aposta mais forte nos sistemas de políticas regionais de inovação “soft” por contraposição aos sistemas “hard”.
Não podemos esquecer também a importância do empreendedorismo e a sua centralidade como acelerador do
desenvolvimento regional, ligado à Teoria Evolucionista Schumpeteriana. O empreendedorismo pode ser considerado como
um processo de inovação desenvolvido através sobretudo de quatro dimensões: individual, organizacional, ambiental e de
processo, e deve ser complementado por redes e parcerias nos campos da governação, educação e instituições. (Kurakto
and Hodgets, 1995: 30). A este respeito, a capacidade de gestão representa um tema crucial para o “catching up” regional,
uma vez que é através da capacidade de absorção de ideias vindas do sistema formal de I&D, da troca entre empresas e da
capacidade para as aplicar e transformar em produtos e serviços verdadeiramente inovadores para render recursos
financeiros para as empresas, que o sistema de inovação promove o desenvolvimento regional e apoio o “catching up” das
regiões atrasadas, especialmente as periféricas (Porfírio, 2006) com o Alto Douro.
Assim, para além da falta de formação da maior parte dos recursos humanos da região, associada a uma fraca capacidade
de empreendedorismo, um dos elementos mais importantes que ainda apresenta uma dinâmica fraca consiste na criação de
interacções das instituições existentes e os actores locais para além operações formais ou isoladas. Em suma, há
necessidade de fazer com as coisas aconteçam, mas de forma diferente, com alguma criatividade e com ligação das
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capacidades locais aos mercados externos. As redes precisam de ser criadas com o intuito de construir as parcerias numa
perspectiva de longo prazo. Isto é, em certa medida, a prática da política de desenvolvimento regional. É também neste
sentido que os processos de aprendizagem no Alto Douro têm de ser encorajados para que a noção de “learning region”
tenha sentido. Estamos certos que a definição e características associadas ao conceito de Distrito Agrícola ajudarão nesta
tarefa.

Conclusões
As nossas conclusões podem ser sumarizadas em torno de três eixos: o enquadramento teórico do desenvolvimento
regional; o desenho das políticas; e a implementação das medidas de política para o Alto Douro, enquanto Distrito Agrícola.
Em primeiro lugar, é fundamental que as políticas de desenvolvimento regional reconheçam a diversidade de casos e
tenham capacidade para adaptar o seu quadro conceptual em conformidade. Por analogia com o conceito de Distrito
Industrial, afirmamos que a Região do Alto Douro pode ser considerado um quase-Distrito Agrícola, na medida em que
parece evidenciar quase todas as características que definimos para a sua consideração como Distrito Agrícola, mas
evidencia uma efectiva incapacidade para fazer com que os seus recursos operem em rede e, desta forma, reduzindo as
suas capacidades para absorverem qualquer potencial decorrente das políticas regionais e dinamizarem as suas
características inovadoras.
Em segundo lugar, à política de desenvolvimento regional em Portugal, de uma maneira geral e, em particular, aplicável à
região do Alto Douro vinhateiro, tem faltado um sólido enquadramento teórico e empírico que lhe garanta uma efectiva
aplicabilidade e sucesso. Em geral, a formulação de políticas para o desenvolvimento regional parece seguir uma trajectória
caracterizada por uma certa path dependence, onde a estratégia associada à definição das políticas muda muito
lentamente, muito lentamente relativamente às novas abordagens teóricas e às características das regiões assentes em
grande diversidade, quer sejam vistas à escala nacional ou europeia.
Em terceiro lugar, ilustrámos a nossa perspectiva para a região do Alto Douro vinhateiro, uma região atípica – relativamente
à discussão corrente do desenvolvimento económico mais centrada nas regiões urbanas e industriais – com recursos
naturais excepcionais, dos quais o Vinho do Porto pode ser considerado o mais proeminente. Em particular, para esta
região, paralelamente à necessidade de existência de uma verdadeira política de desenvolvimento regional, o estudo
presente pretende evidenciar a importância da dinâmica regional – nomeadamente as características dos actores locais, a
diversidade de problemas das regiões e localidades, o legado histórico da região e a natureza de path dependence das
políticas regionais, geralmente definidas com base em indicadores excessivamente agregados e muito gerais, que não
possibilitam uma visão correcta do respectivo impacto regional das políticas.
No caso de Portugal, e do Douro em particular, os dados recolhidos evidenciam que as políticas regionais estão quase
ausentes e sofrem da falta de princípios claros e medidas transparentes orientadas para a mudança local. Acreditamos que
o conceito que se vem definindo de Distrito Agrícola, ajudará a clarificar as dinâmicas das regiões agrícolas que ainda
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persistem, de forma muito significativa, no território nacional e, desta forma, ajudarão à concepção e implementação das
políticas de desenvolvimento regional numa base mais sólida. Por tudo isto, poderemos afirmar que a questão essencial das
políticas de desenvolvimento regional em Portugal não radica na necessidade de mais dinheiro para a sua concretização
mas, em primeiro lugar - e a par da necessária capacidade dos governos conceberem efectivas políticas de
desenvolvimento regional -, radica na capacidade, por parte dos actores locais em cada região, para absorver os princípios
e usar os meios que essas políticas colocam ao seu dispor.
Numa perspectiva mais ambiciosa, entendemos que a capacidade que consigamos evidenciar de identificar os Distritos
Agrícola – seja numa perspectiva estática, seja numa perspectiva dinâmica –, e de operacionalizar este conceito, por via do
trabalho empírico em curso que ajudará à obtenção de variáveis caracterizadoras da performance destas regiões, ajudará a
um melhor entendimento das dinâmicas regionais das regiões dependentes em larga escala da agricultura e, com isso, à
possível definição de políticas de desenvolvimento regional mais adequadas às especificidades destas regiões.
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O património arquitectónico e paisagístico do Picote, no Douro Internacional, no
contexto das políticas de arquitectura da União Europeia
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Em 1953 é constituída a Sociedade Hidroeléctrica do Douro, que tem como primeiro objectivo projectar e construir as três
primeiras centrais localizadas na fronteira com Espanha na zona denominada Douro Internacional: Miranda (1955-58)
Picote (1954-61) e Bemposta (1958-64).
Uma equipa interdisciplinar foi constituída e constrói-se o contexto favorável à realização de um projecto que desenhou com
particular sensibilidade paisagística e cuidado ambiental uma franca articulação entre tecnologia e arquitectura.
Em Maio de 2007 os estados membros criaram a “Leipzig charter on sustainable european cities” onde se imprime a
necessidade da política europeia se tornar espacial - “go spatial” - afirmando a importância da qualidade do espaço urbano
e da arquitectura como vectores importantes num mundo globalizado e sustentável.
O propósito deste artigo é apresentar o património arquitectónico e paisagístico do Picote no Douro Internacional, e
construir uma reflexão sobre este caso, à luz das políticas de arquitectura da União Europeia.
Palavras-Chave: Arquitectura, Paisagem, Património; Picote, Politicas de Arquitectura, União Europeia.
1.O projecto das centrais hidroeléctricas do Douro Internacional: enquadramento
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De modo a responder às dificuldades económicas da 2ª Guerra Mundial, o regime Português desenvolveu um conjunto de
politicas onde o investimento na construção de infra-estruturas para o fornecimento de energia eléctrica era estratégico.
Nesse âmbito foram criados os “Planos de Fomento” implementados com o apoio e financiamento do “Plano Marshall” e
pela OCDE.
Nesse contexto é constituída em 1953 a Sociedade Hidroeléctrica do Douro, que tem como primeiro objectivo projectar e
construir as três primeiras centrais localizadas na fronteira com Espanha na zona denominada Douro Internacional: Miranda
(1955-58) Picote (1954-61) e Bemposta (1958-64), ver figura 1.

Fig1.Localização do Rio Douro e Douro Internacional

A complexidade do projecto e a sua localização em Trás-os-Montes, numa das áreas mais remotas e frágeis do ponto de
vista económico, requer, não só a construção das centrais, mas também de todas as infra-estruturas de apoio, para instalar
as famílias do pessoal que iria trabalhar na construção das barragens. A construção de um conjunto de equipamentos e
complexos residenciais, contribuiu igualmente para fomentar o
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Fig2. O Douro Internacional
Fig3 Vista da Barragem do Picote
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desenvolvimento naquela zona, que, durante a construção da barragem, chegou a albergar cerca de 4000 pessoas.
Com esse propósito foi constituída uma equipa projectista que integrava engenheiros e arquitectos, nomeadamente João
Archer, Nunes de Almeida e Rogério Ramos, oriundos da ESBAP- Escola Superior de Belas Artes do Porto.
A interdisciplinaridade da equipa, constrói o contexto favorável à realização de um projecto de elevada qualidade, assim
como o talento e empenho dos jovens arquitectos, criando condições para uma franca articulação entre tecnologia e
arquitectura, como se veio a verificar. E também se alargou a outras artes tendo sido chamados a colaborar pintores e
escultores1 no âmbito de tradição do Movimento Moderno e da Escola do Porto.
O projecto para a barragem do Picote inaugurado em 1958, dos três o mais completo, inclui além da central, do edifício de
comando, do edifício de descarga, parque de linhas, estação de tratamento de águas e bairro residencial, uma escola, um
centro comercial, uma capela, estalagem e zona recreativa, constituindo um pequeno núcleo urbano definido por um plano
geral.
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O plano geral do Picote é desenhado com particular cuidado procurando que a implantação dos equipamentos e complexo
residencial seja enquadrada na paisagem, tirando o máximo partido das suas características e diferenças de cotas
topográficas. A localização dos equipamentos e zona residencial foi estrategicamente estudada de modo
a garantir que durante o tempo de descanso, as diferentes hierarquias que participavam na construção da barragem,
dirigentes, técnicos e trabalhadores, estivessem suficientemente longe da central, mas simultaneamente a uma distância
que permitisse uma mobilidade equilibrada até ao local de trabalho (sensivelmente a 3 km). É também por este facto que as
novas construções foram realizadas num lugar onde nada existia, visto que a aldeia que dá o nome a este sítio se situava a
7 km.
Assim, num território virgem, foi possível traçar as vias automóveis e pedonais, procurando enquadrar as acessibilidades e
as vistas, desenhando percursos que, para

Fig. 4 Desenho da paisagem na zona da estalagem: Caminhos pedonais, composição Arbórea,
escultura.
Fig. 5 Desenho da paisagem zona residencial: forte relação com os afloramentos rochosos e
vegetação
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além de articular as diversas partes, definem uma organização do espaço que permite a fruição daquele lugar. Foram
escolhidas novas espécies arbóreas que possibilitaram diversificar e compor o cenário existente. O plano geral denota uma
particular sensibilidade paisagística e cuidado ambiental revelando, através da arquitectura, o carácter intrínseco daquele
território. Ver figuras 4 e 5.
Uma particularidade deste projecto é a capacidade de transformar a paisagem positivamente, criando uma forte relação
com o sítio, construindo um lugar onde ainda hoje se respira modernidade. O contraste entre a força telúrica da zona da
barragem com as suas fragas e escarpas e a delicadeza da zona de habitar é também de salientar. Esta modernidade,
enquadra-se dentro do espírito do Movimento Moderno e sente-se na capacidade de integração das disciplinas
intervenientes e nas escalas de intervenção, onde o projecto desenhou um todo, desde o plano urbano até aos objectos à
escala da mão, passando pelo desenho do mobiliário.
Os edifícios do núcleo urbano do Picote, constroem-se através de uma arquitectura que se afirma na pureza dos seus
volumes em contraste com o recorte da paisagem, mas que simultaneamente parece fundir-se com a topografia e
afloramentos rochosos de forma delicada e precisa, como se sempre ali tivesse estado. Ver figuras 4,8, 9.
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Em 1997, os arquitectos Michele Cannatà e Fátima Fernandes, organizaram uma exposição e um catálogo intitulado
“Moderno Escondido” contribuindo para a descoberta e divulgação deste património. Na sequência desta iniciativa, fez-se
uma proposta de classificação pelo IPPAR. Em Maio de 2008 espera-se para breve a sua classificação como obra de
“Interesse público” no capítulo “Património Industrial – Arquitectura Industrial Moderna” pelo IGESPAR Esta classificação é
relevante, tendo como objectivo proteger este conjunto e os seus valores no caso de futuras intervenções.
Desde a sua descoberta este património foi alvo de interesse em iniciativas como o “Docomomo”2, nos seus seminários de
Sevilha em 1999 e no Porto em 2001 e destino de visitas de estudo organizadas pela Ordem do Arquitectos (Secção
Regional Norte) em 2003, despertando a curiosidade e fascínio de inúmeros estudantes, arquitectos e outras pessoas.
Actualmente este património pertence à EDP, empresa que explora as centrais hidroeléctricas.

Fig. 6 Igreja do Picote
Fig. 7 Igreja do Picote: Pormenor da relação entre diferentes materiais na fachada principal
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2. O património arquitectónico e paisagístico do Picote - que futuro?
Devido à sua qualidade arquitectónica e paisagística compreende-se que o Picote e as suas infra-estruturas se estabeleçam
como um lugar de enorme potencialidade. Um dos aspectos caracterizadores deste projecto foi a capacidade de fundar um
lugar moderno, um lugar novo, que pelo facto de ser tão remoto, pôde manter-se puro, quase intacto, se compararmos com
as outras barragens de Miranda ou Bemposta e outros exemplos de arquitectura moderna.
Neste momento e devido à possibilidade de controlar remotamente as centrais hidroeléctricas, são muito poucos os
funcionários necessários para as manter em funcionamento pelo que as infra estruturas de apoio deixaram de ser
relevantes no seu uso.
Uma parceria estabelecida entre a EDP e o Município de Miranda do Douro permitiu recuperar um edifício na zona do
centro comercial do Picote, de modo a transformá-lo em centro de acolhimento para jovens, servindo como alojamento para
férias. Este alojamento está integrado no programa da “Rota da Terra Fria “ que se dedica à recuperação ambiental e
patrimonial. No edifício da antiga escola funciona uma cafetaria, dando apoio ao centro de acolhimento. Para além do
edifício de comando e descarga, a igreja também se encontra em funcionamento.
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No entanto, no âmbito da construção de uma nova central Picote II, prevista até 2011, por via do investimento que visa a
produção de electricidade através de fontes renováveis, é esperada a recuperação de peças arquitectónicas relevantes,
como a estalagem do Picote, a zona recreativa e a zona residencial dos técnicos, voltando a dar apoio aos quadros técnicos
da EDP, que ali estarão deslocados.
Segundo projecto publicado3, de intervenção na estalagem do Picote (1999) dos arquitectos Michele Cannatà e Fátima
Fernandes propõe-se o restauro da estalagem sem alterar a sua volumetria ou desenho, adicionando um novo corpo, de
modo a acrescentar um centro de reuniões e um elevador, em diálogo com o edifício existente.

Fig. 8 Estalagem do Picote: zona de chegada
Fig. 9 Estalagem do Picote: vista do alçado principal
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É de notar que a intervenção prevista, tem no seu âmbito, a ampliação do programa, no caso da estalagem, o que permite
conjugar novas valências ao uso dos edifícios existentes, acrescentando possibilidades de habitar neste pequeno núcleo
urbano. A recuperação dos edifícios (estalagem, zona residencial e recreativa) permitirá valorizar o potencial deste conjunto
arquitectónico e paisagístico, possibilitando que volte a ser habitado de forma regular, o que permitirá uma manutenção
mais sustentável, caracterizada pelo uso e fruição da arquitectura e da paisagem.

O facto de se prever o uso deste complexo de uma forma associada ao seu propósito original, por via da
construção da nova barragem, permite a valorização de todo o conjunto, constituindo-se como uma mais valia
turística no contexto em que se insere, em pleno Parque Natural do Douro. Não sendo directamente um
investimento turístico, o facto de restaurar o uso regular das infra-estruturas permite voltar a caracterizar
socialmente todo conjunto edificado, acrescentado relevância económica e territorial na valorização do Concelho
de Miranda do Douro. O recente investimento realizado na
aldeia-mãe do Picote, a 7 km poderá acrescentar uma nova dinâmica e potenciar o desenvolvimento local.
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Este património escondido volta a revelar a sua importância estratégica tal como, à cinquenta anos, na época em que foi
projectado e construído, sendo necessário entendê-lo como um todo, tal como foi pensado, no sentido de uma unidade
entre arquitectura, paisagem e transformação do território.
3. A qualidade arquitectónica – a sua importância no contexto das politicas de arquitectura da União Europeia
A modernidade deste projecto, merece uma reflexão, à luz do contexto das políticas europeias de arquitectura.
Na resolução relativa à qualidade arquitectónica no meio urbano e rural (2001/C73 04), o Conselho Europeu afirma que “a
dimensão cultural e a qualidade do tratamento físico dos espaços devem ser tidas em conta nas políticas regionais e de
coesão comunitárias”

Fig. 10 Habitação na zona residencial dos técnicos no Picote: vista da zona de chegada
Fig. 11 Centro de acolhimento no Picote, edifício recuperado (foto de Rui Cavaleiro)
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manifestando o seu interesse pelo facto de “uma arquitectura de qualidade, ao melhorar o quadro de vida e a relação dos
cidadãos com o meio rural ou urbano que os rodeia, poder contribuir eficazmente para a coesão social bem como para a
criação de emprego, a promoção do turismo cultural e o desenvolvimento económico e regional”.
Em Maio de 2007, os estados membros criaram a “Leipzig Charter on sustainable european cities”, no âmbito da
presidência alemã. Neste documento é defendida a necessidade de “reformular a ideia de cidade europeia” promovendo
uma leitura do desenvolvimento urbano de um modo integrado, procurando a sua sustentabilidade a partir dos valores de
cidadania e participação, mistura de usos urbanos, inclusão social e caracterização do espaço público. A intenção é,
claramente, iniciar uma mudança de paradigma nas políticas que conduzem ao desenvolvimento, de forma a que essa
mudança possa conduzir à tão desejada prosperidade económica, equilíbrio social e qualidade da paisagem construída. A
Carta de Leipzig alerta para a importância de entender a cidade como um todo, integradora dos vários sectores, procurando
uma forma de articulação sistémica entre transportes, habitação e indústria, invertendo a tendência sectorial
A Carta de Leipzig imprime a necessidade da política europeia se tornar espacial - “go spatial” - afirmando a importância da
qualidade do espaço urbano e da arquitectura como vectores importantes de um “renascimento urbano”. Num mundo dito
globalizado, a caracterização e identidade do contexto construído, é ela mesmo uma premissa de sustentabilidade. Neste
contexto a qualidade da arquitectura deveria traduzir-se também na qualidade do desenho urbano e do território passando a
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ser encarada como “uma necessidade e não como um luxo”. Assume-se neste documento a importância da beleza das
cidades como um dos factores importantes na sua capacidade de atracção de investimento.
Compreende-se assim a modernidade do projecto de aproveitamento hidroeléctrico do Douro Internacional que, à luz dos
nossos dias, desenhou uma relação sustentável entre território e transformação. Um património construído que demonstra a
capacidade do homem arquitectar uma segunda natureza igualmente bela e inteligível.

Fig. 12 Habitação na zona residencial dos técnicos no Picote: relação com a paisagem e afloramentos rochosos
Fig. 13 Torre do sino da Igreja do Picote
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O Picote é fruto de uma atitude moderna, onde, perante um contexto deprimido económica e socialmente, se respondeu
com a máxima qualidade. Esta era uma região com condições difíceis e escassos meios. No entanto, foi capaz de gerar
uma oportunidade de transformação, pensada de forma integrada, preocupada em dar uma resposta exacta à função que
se propunha, e de uma forma sensível à beleza intrínseca daquele lugar.
Há cinquenta anos este projecto também poderia representar uma mudança de paradigma - a sua distância da capital
favoreceu o risco. E ainda hoje permanece, permitindo reflectir sobre os seus valores e questionar a contemporaneidade.
O espaço qualificado é intemporal - um valor que permanece muito para lá do tempo em que é construído. A possibilidade
de se voltar a habitar aquele lugar cinquenta anos depois também nos convoca para a importância da construção de uma
memória viva, na qualidade da arquitectura, na relação com o meio natural, e de como a beleza do contexto construído é
uma elemento determinante para o bem estar de todos os que nele vivem.
Notas:
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1. Um conjunto de artistas colaborou nestes projectos pontualmente António Cândido, Hideberto Seca, Fernando Paula,
Fernando Leal; Costa Pereira; Freitas Leal, Mota de Sousa, Lúcio Miranda, Luiz Cunha, Pádua Ramos, Júlio Resende,
Barata Feyo e outros. (CANNATÀ e FERNANDES, 2007, pag.25)
2 O DOCOMOMO é uma organização não-governamental, com representação em mais de quarenta países. Os objectivos
do DOCOMOMO são a documentação e a preservação das criações do Movimento Moderno na arquitectura, urbanismo e
manifestações afins.
Fonte: <http://www.docomomo.org.br/oqueedocomomo.htm>
3. O projecto encontra-se publicado em <www.cannatafernandes.com > visto em Maio de 2008

BIBLIOGRAFIA:
CANNATÀ, Michele, FERNANDES, Fátima, 2007, Moderno Escondido: Arquitectura das centrais Hidroeléctricas do Douro
1953-1964, FAUP Publicações, Porto
CANNATÀ, Michele, FERNANDES, 2001, Fátima, “Reconversão da estalagem de picote em centro de congressos e museu
“,Cultura: Origem e destino do movimento moderno, equipamentos e infra estruturas culturais 1925-1965, DOCOMOMO 3º
Seminário, Porto
CANTEIRO, Sandra, 2007, Hospital de Bragança na mira do IPPAR, Diário de Trás-os-Montes, visto em Maio de 2008 <
www.diário de trasosmontes.com>
CONSELHO EUROPEU 2007, Leipzig Charter on Sustainable European Cities - Territorial Agenda of the EU, visto em
Março 2008 <http://www.efapfepa.eu/
indexb.php?sect=3&s_sect=1&lg=en&order=&aisbl=&begin=30>
DOMINGOS, Tavares, 1999, “A Arquitectura das Hidroeléctricas portuguesas do Douro internacional” A Arquitectura e
industria modernas 1900-1965, Industria e território DOCOMOMO, 2ª Seminário, Sevilha
GONÇALVES, Fernando, Carta de Leipzig e cultura arquitectónica, Boletim da Ordem dos Arquitectos, n.º 174, Julho de
2005, p. 3.

1167

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

J, P 2007, Governo anuncia 10 novas Barragens, Diário de Trás-os-Montes, visto em Maio de 2008 < www.diário de
trasosmontes.com>
LUSA, 2006, Barragem de Picote classificada como património nacional, Diário de Trás-os-Montes, visto em Maio de 2008 <
www.diário de trasosmontes.com>
PINTO, Francisco, 2008 Picote ganha vida nova, Jornal Nordeste, visto em
Maio2008<www.jornalnoedeste.com/index.asp?idEdicao=210&id=8977&idSeccao=1984&Action=Noticia>
___2002, Câmara de Miranda vai construir Centro de Acolhimento num edifício degradado de Picote, Diário de Trás-osMontes, visto em Maio de 2008 < www.diário de trasosmontes.com>
PARLAMENTO EUROPEU, 2008, Report from the European Parliament on the Follow-up of the Territorial Agenda and the
Leipzig Charter, visto em Março 2008<
http://www.efapfepa.eu/indexb.php?sect=3&s_sect=1&lg=en&order=&aisbl=&begin=30>
UNIÃO EUROPEIA, 2001 Resolução do Conselho Ministros da União Europeia, relativa à qualidade arquitectónica no meio
urbano e rural 2001/C73/04), visto em Março 2008 < http://arquitectos.pt/?no=202018,132>

1168

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Os programas LEADER e o desenvolvimento rural em ambientes de montanha

Paulo de Carvalho
Centro de Estudos Geográficos
Faculdade de Letras – Universidade de Coimbra
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra (Portugal)

paulo.carvalho@fl.uc.pt
Susana Silva
Instituto de Estudos Geográficos
Faculdade de Letras – Universidade de Coimbra
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra (Portugal)

susanageo@tugamail.pt

Resumo
As orientações da União Europeia para o mundo rural revelam importantes rupturas com a história recente da
Política Agrícola Comum, em resultado das perspectivas ambientalistas e territorialistas de promoção do desenvolvimento,
designadamente a emergência da dimensão multifuncional da agricultura e dos espaços rurais, o reconhecimento da
especificidade dos territórios e do seu potencial de recursos, e a adopção dos conceitos de sustentabilidade,
subsidiariedade e parceria.
A Iniciativa LEADER, pelo seu carácter inovador, configura o eixo de maior visibilidade desta nova concepção de
desenvolvimento rural, de tal maneira que foi consignada como metodologia de referência no âmbito do actual período de
programação das políticas públicas Comunitárias.
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O nosso trabalho, partindo de uma abordagem conceptual que visa enquadrar a temática em discussão, pretende
reflectir sobre os resultados da intervenção LEADER+ numa área de montanha do Centro de Portugal, a partir da análise
geográfica dos projectos aprovados e seu contributo para a promoção do potencial endógeno e do desenvolvimento
sustentado dos territórios rurais.
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1. A União Europeia e as políticas para o mundo rural: tendências evolutivas e novas orientações
Heterogeneidade, assimetrias, continuidades e rupturas são alguns dos traços mais expressivos de caracterização
da Europa rural neste início de milénio. Se a matriz territorial traduz a coexistência de áreas periurbanas com elevadas
densidades demográficas e áreas despovoadas, isoladas e de fraca dotação de infraestruturas e serviços básicos, o perfil
funcional revela, também, lugares em que a actividade agrícola, silvícola ou ganadeira é dominante, e outros cada vez
menos vinculados às actividades produtivas tradicionais dando lugar a novos usos e funções como o turismo, a indústria ou
o artesanato.
A Europa Comunitária, reconhecendo a especificidade e as dificuldades (estruturais) do mundo rural, incluiu no
seu Tratado fundador (Roma, 1957), as regiões rurais como preocupações prioritárias de promoção do desenvolvimento
económico e social. A elevação dos rendimentos e do nível de vida da população rural (designadamente os activos
vinculados ao sector agrícola) e a resolução do problema decorrente do défice de produção de leite, carne e cereais por
parte da Comunidade Económico Europeia (CEE), configuram objectivos da maior relevância que emergem na génese da
Política Agrícola Comum (PAC).
A trajectória da política da União Europeia para o mundo rural reflecte a transição de uma concepção agrícola,
centrada no apoio e estímulo directo às produções e aos agricultores, que coincide com um período de acentuado
enfraquecimento e desvitalização económica, social e demográfica do espaço rural, para uma concepção pós-agrícola
alicerçada na valorização de novas actividades como suporte essencial da renovação e viabilidade do mundo rural, que por
sua vez acompanha o maior interesse dos territórios e das paisagens rurais por parte da população urbana.
O mundo rural europeu, depois de um período em que dominaram as preocupações produtivistas (do início dos
anos 60 ao final dos anos 80 do século XX) começa a evidenciar os efeitos das perspectivas territorialistas ambientalistas e
patrimonialistas. Estas enfatizam a dimensão multifuncional da agricultura e do mundo rural, reconhecem a especificidade
dos territórios e do seu potencial de recursos, e assumem como prioritários os conceitos de sustentabilidade,
subsidiariedade e parceria. O objectivo principal é conciliar a prática agrícola com as preocupações ambientais e
paisagísticas, preservar e valorizar a paisagem e a diversidade do património cultural, e ao mesmo tempo encontrar novas
funções/usos para os territórios rurais compatíveis com esses princípios orientadores (CARVALHO, 2006).
Em quase meio século de aplicação de orientações políticas para o mundo rural europeu, destacam-se duas
grandes tendências evolutivas que, por sua vez, configuram outras tantas concepções de desenvolvimento: uma, de cariz
agrícola, centrada no papel da agricultura e direccionada para os agricultores e suas organizações; outra, de cariz territorial,
norteada para o território e para o conjunto da população rural. No primeiro caso, o apoio da União Europeia é orientado
exclusivamente para os agricultores (através de acções como, por exemplo, a modernização das explorações agrícolas, a
renovação de gerações, a instalação de jovens agricultores, a introdução de novos sistemas de produção agrícola e as
medidas agro-ambientais) e a multifuncionalidade da agricultura é o seu principal contributo para o desenvolvimento rural,
incorporando as novas noções de sustentabilidade, eficiência e competitividade. A segunda perspectiva, ao contrário de
enfatizar a importância da agricultura para o desenvolvimento rural, considera que a agricultura já não é o motor do
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desenvolvimento das áreas rurais uma vez que existem outras actividades de maior relevância na criação de emprego e na
dinamização social e económica. De acordo com esta última concepção, a política agrícola deve ser integrada no quadro de
uma política de desenvolvimento rural que impulsione a diversificação de actividades e dote os territórios rurais de infraestruturas e equipamentos suficientes para que a população se mantenha nos espaços rurais em condições de qualidade
(ESTRADA, 2005) e, ao mesmo tempo, responda às exigências da sociedade do lazer (CARVALHO et al., 2007).
Contudo, a afirmação do desenvolvimento rural como dimensão autónoma e a sua importância crescente nas
políticas europeias designadamente no âmbito da PAC, é recente e tem a Agenda 2000 como referência incontornável. Na
sequência de importantes documentos orientadores/normativos e eventos como, por exemplo, o “Futuro do Mundo Rural”
(1988) e a “Conferência Europeia sobre Desenvolvimento Rural” (1996), a União Europeia, na Cimeira de Berlim (1999),
reconhecendo a necessidade de um conjunto de reformas estruturais (Agenda 2000), assumiu como prioritária a reforma da
PAC e assim aumentou o papel e a importância do desenvolvimento rural. As preocupações em relação à modernização do
modelo agrícola, segundo a tese de que o modelo agrícola europeu se destina a cumprir diversas funções, incluindo a
promoção do desenvolvimento económico e ambiental, tendo em vista preservar os modos de vida rurais e as paisagens
agrícolas, levaram a União Europeia a adoptar novas disposições que apontam para um modelo agrícola mais ecológico e
economizador de recursos, com garantias de qualidade e segurança dos alimentos para os consumidores (CARVALHO, et
al., op. cit.).
Como consequência da Agenda 2000, o Conselho adoptou o Regulamento (CE) 1.257/1999, de 17 de Maio, sobre
a ajuda ao desenvolvimento rural a cargo do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA), que passou a
integrar todas as medidas de desenvolvimento rural, de aplicação no período 2000-2006. O referido Regulamento marcou
um ponto de viragem na perspectiva da União Europeia sobre o desenvolvimento rural, contribuiu para a simplificação da
política rural (na realidade constituiu o único documento normativo base para a programação do período 2000-2006) e
aumentou a margem de manobra dos Estados Membros e das regiões na aplicação das diferentes medidas
(subsidiariedade). De entre as suas dimensões mais inovadoras, importa salientar o conceito de diversificação da actividade
económica do meio rural, que desempenha um papel decisivo na recuperação dos espaços rurais. A agricultura é
considerada uma actividade essencial que necessita do complemento de outras para manter a população e consolidar a
actividade e a qualidade de vida do mundo rural (ARROYO, 2006).
Deste modo, o desenvolvimento rural emerge como segundo pilar da PAC, mediante o objectivo de estabelecer
um quadro coerente e sustentável para o futuro das áreas rurais. Trata-se de complementar as reformas dos mercados –
centradas na redução dos preços garantidos nos sectores das culturas arvenses, carne de bovino, leite e produtos lácteos e
vitivinícolas – com outras acções que promovam uma actividade agrícola mais competitiva e multifuncional. Os grandes
objectivos do pacote de medidas desta nova abordagem dos desafios colocados às economias rurais são criar um sector
agrícola e silvícola mais forte, melhorar a competitividade das áreas rurais e preservar o ambiente e o património rural da
Europa.
Pouco tempo depois, no âmbito da “2ª Conferência Europeia sobre Desenvolvimento Rural” (2003), realizada em
Salzburgo, com o propósito de avaliar a execução da política de desenvolvimento rural da União Europeia, desde a Agenda
2000, e analisar as necessidades futuras, reafirma-se que o «desenvolvimento das áreas rurais já não pode assentar

1172

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

exclusivamente na agricultura, e que a diversificação, quer dentro do sector agrícola, quer para além dele, é indispensável
para a promoção de comunidades rurais viáveis e sustentáveis» (CARVALHO, 2005: 121).
De forma gradual a União Europeia preparou e adoptou as bases de uma verdadeira política de desenvolvimento
rural. A aprovação do Regulamento (CE) 1698/2005 do Conselho, de 20 de Setembro de 2005, relativo ao financiamento do
desenvolvimento rural através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), é um marco decisivo e um
ponto de viragem neste domínio. Com o objectivo de cumprir as prioridades relativas à melhoria da competitividade e ao
fomento do crescimento económico e do emprego que se estabeleceram no Conselho Europeu de Lisboa em 2001, e as
prioridades relativas ao desenvolvimento sustentável e à integração dos aspectos ambientais nas políticas comunitárias,
estabelecidas também no ano de 2001 no Conselho Europeu de Gotemburgo (ARROYO, 2006), o Regulamento propõe três
eixos temáticos de actuação/objectivos fundamentais: o aumento da competitividade da agricultura e silvicultura; a melhoria
do ambiente e da paisagem rural; a promoção da qualidade de vida nas áreas rurais e a diversificação da actividade
económica no conjunto dos espaços rurais. Ao mesmo tempo, o FEADER criou um eixo transversal, não temático, de
aplicação nos outros três eixos, baseado na metodologia da iniciativa LEADER que, assim, se consolida como uma medida
de aplicação obrigatória no âmbito do Regulamento de desenvolvimento rural. Determina, ainda, a obrigatoriedade de cada
Estado Membro estabelecer um Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural (que indique as suas prioridades
temáticas e territoriais, tendo em conta as directrizes estratégicas da União Europeia), e um Programa Nacional ou um
conjunto de Programas Regionais de Desenvolvimento Rural (neste caso o Plano Estratégico Nacional deve constituir um
quadro de referência, que permita estabelecer uma coordenação horizontal compatível com os programas regionais).

Em síntese, o novo Regulamento, que define as prioridades da União Europeia em matéria de
desenvolvimento rural para o período 2007-2013 em resposta aos grandes objectivos políticos dos
Conselhos Europeus de Lisboa e Gotemburgo, corresponde a um esforço para simplificar a normativa
de desenvolvimento rural, estabelece a integração de todas as medidas de desenvolvimento rural no
âmbito de um instrumento único, e concede uma importante margem de manobra aos Estados
Membros para gerir esta política.

2. O LEADER como ferramenta da política de desenvolvimento rural
As recentes orientações europeias em matéria de desenvolvimento do mundo rural, com a transição de um
modelo orientado para o sector agrícola (com objectivos produtivistas alicerçados nos mercados, preços e excedentes,
entre outros) em direcção a um modelo centrado na sociedade rural e na modelação das suas paisagens, são
acompanhadas de uma valorização crescente da participação dos actores rurais na definição e gestão das políticas.
O Programa de Iniciativa Comunitária LEADER (Ligação Entre as Acções de Desenvolvimento da Economia
Rural) constitui uma abordagem inovadora e pioneira neste domínio e configura uma ferramenta chave da política de
desenvolvimento do mundo rural a partir de uma metodologia ascendente e de um conjunto de intervenções (com uma
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componente territorial muito marcada (GUTIÉRREZ, 2006). O Programa, lançado pela Comissão Europeia, em 1991,
apresenta como traços inovadores a programação e gestão do território (“zonas de intervenção” que correspondem a uma
escala sub-regional) mediante parcerias envolvendo diversos agentes de desenvolvimento local, como autarquias,
associações culturais e sociais, associações profissionais ou sectoriais, empresas, ou mesmo privados a título individual,
embora com enquadramento regulamentar e co-financiamento público comunitário e nacional (CARVALHO, 2005).
2.1 Resultados do LEADER em Portugal
No caso de Portugal, a iniciativa LEADER I envolveu 20 “zonas de intervenção”, num total superior a 2000
projectos repartidos por diversas áreas temáticas, embora o turismo rural tenha assumido lugar de destaque: 46% dos
projectos e 56% do investimento aprovado (GEOIDEIA/IESE, 1999: 146). A segunda fase do Programa (com a designação
de LEADER II, 1994-1999), marcada pelo aprofundamento, generalização e reforço financeiro, enquadrou um conjunto de
48 entidades locais que geriram subvenções globais, na base de um “Plano de Acção Local” (PAL) que essas mesmas
entidades conceberam, em interpretação própria de um conjunto de directivas comunitárias e de orientações nacionais, e de
acordo com uma leitura, também própria, de determinadas dimensões-problema das respectivas “zonas de intervenção”
(GEOIDEIA/IESE, op cit., 116).
Segundo o Relatório de avaliação elaborado pela GEOIDEIA/IESE (2002), citado por CARVALHO et al. (2007), o
LEADER II aprovou 7030 projectos e um investimento total de 217.650.460 euros. O número de projectos aprovados por
Entidade Local foi de 146.5, com variações regionais, as mais importantes entre os valores extremos: 103 (Madeira) e 218
(Açores).
No que diz respeito aos domínios de intervenção foram identificados 22 domínios, dos quais «ressaltam 3
categorias que incluem mais de metade dos projectos aprovados (51.5%) e do investimento total (53.3%):
– Apoio a actividades económicas (instalações, equipamentos, contratação, comercialização e modernização):
27.3% dos projectos e 32.2% do investimento; estas actividades subdividem-se em turismo rural (4.9% do total de projectos
e 10.6% do investimento), artesanato (5% do total de projectos e 4.2% do investimento) e outras actividades (17.4% do total
de projectos e 17.4% do investimento) entre as quais sobressaem as actividades de restauração e a agricultura;
– Divulgação dos lugares e das produções: 13.2% dos projectos e 7.2% do investimento; esta categoria inclui,
sobretudo, acções publicitárias e a realização e participação em feiras, exposições e certames;
– Ambiente e ordenamento do território: 11% dos projectos e 13.9% do investimento; este domínio abarca
especialmente as iniciativas que visam a preservação e a valorização das paisagens e do ambiente natural, bem como as
intervenções urbanísticas (jardins, parques, arranjos de largos ou de conjuntos urbanos)» (GEOIDEIA/IESE, op. cit., cit. por
CARVALHO, 2005: 152).
Merecem também uma referência, pelo relevo que assumiram, os domínios da valorização do património e
museologia (7.6% dos projectos e 8.4% do investimento), bem como o do apoio a associações sociais e culturais (9.8% dos
projectos e 6,7% do investimento).
A dimensão financeira média foi de 30.960 euros por projecto, embora muito diferenciada, conforme os domínios
em que se integra. «Globalmente, diferenciam-se dois grandes grupos – as acções imateriais, de dimensão relativamente

1174

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

reduzida, e as iniciativas materiais que envolvem investimentos bastante superiores. Entre as segundas, destacam-se
nitidamente os projectos no âmbito do turismo rural com uma dimensão média de 13311 contos [66.495 euros]»
(GEOIDEIA/IESE, op. cit., 36-37).
Por seu lado os promotores repartem-se entre: autarquias locais (27.1% dos projectos e 29.7% do investimento
aprovado), com especial destaque para a presença das Câmaras Municipais); associações sociais e culturais (20.1% dos
projectos e 12.3% do investimento aprovado); entidades locais LEADER (15.6% dos projectos e 22.2% do investimento);
promotores individuais (17.6% dos projectos e 17.2% do investimento), com especial destaque para os homens que
representam quase 2/3 deste grupo.
«Os dados relativos à localização geográfica dos projectos (classificada em duas categorias principais que
traduzem, de alguma forma, o carácter mais ou menos rural dos territórios) revelam um equilíbrio numérico entre o número
de projectos situados nas freguesias sede de concelho (37.8%) e os que se desenvolvem fora desses espaços (44.8%); os
restantes projectos tiveram lugar em várias ou na totalidade das freguesias das Zonas de Intervenção (14.1%)» (idem: 38).
A fase do Programa para o período 2000-2006, denominada de LEADER+, é uma iniciativa mais ambiciosa
destinada a incentivar e apoiar estratégias integradas de alta qualidade alicerçadas na cooperação e constituição de redes
entre territórios rurais (CARVALHO, op. cit.). A iniciativa visa incentivar a aplicação de estratégias originais de
desenvolvimento sustentável integradas e de grande qualidade cujo objecto seja a experimentação de novas formas de
valorização do património natural e cultural, o reforço do ambiente económico, no sentido de contribuir para a criação de
postos de trabalho, e a melhoria da capacidade organizacional das respectivas comunidades.
Segundo estas linhas de orientação a Comissão definiu que a iniciativa LEADER+ se articula obrigatoriamente em
torno de três vectores (eixos):
– Vector 1: “Estratégias territoriais de desenvolvimento rural, integradas e de carácter piloto”;
– Vector 2: “Apoio à cooperação entre territórios rurais”;
– Vector 3: “Colocação em rede”.
O Programa LEADER+ para Portugal – aprovado pela Comissão Europeia em 25 de Julho de 2001 – reflecte, por
um lado, as orientações da Comissão e, por outro, as especificidades dos territórios rurais portugueses. Assim foram
estabelecidos objectivos específicos para a iniciativa, em função de cada um dos vectores (eixos) – quadro 1.
Para a prossecução destes objectivos foi delineada uma estrutura de regimes de apoio constituída por medidas e
submedidas. Em relação ao Eixo 1 foram definidas quatro medidas: “Investimentos” (investimentos em infra-estruturas;
apoio a actividades produtivas; outras acções materiais); “Acções Imateriais” (formação profissional; outras acções
imateriais); “Aquisição de Competências” e “Despesas de Funcionamento dos GAL”. Por sua vez o Eixo 2 compreende duas
medidas: uma, designada de “Cooperação Interterritorial”, para a cooperação entre territórios rurais nacionais, e outra,
denominada “Cooperação Transnacional”, para a cooperação internacional entre territórios rurais.
Quadro 1 – Objectivos específicos do PIC LEADER+ em Portugal
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Vectores

Objectivos específicos

1. Estratégias

. Utilização de novos repositórios de saber-fazer

territoriais de

e de novas tecnologias

desenvolvimento

. Melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais

integradas e de

. Valorização dos produtos locais

carácter piloto

. Salvaguarda do ambiente e da paisagem
. Preservação do património e da identidade
cultural dos territórios rurais
. Promoção e reforço das componentes
organizativas e das competências das “zonas
rurais”

2. Apoio à cooperação
entre territórios

. Incentivar e melhorar a cooperação entre os
territórios rurais

3. Colocação em rede

. Incrementar a informação, a troca de
experiências e boas práticas, a reflexão conjunta
e a concertação de pontos de vista entre os
parceiros e outros actores do desenvolvimento
rural
. Contribuir para uma maior articulação das
políticas e uma melhor aplicação dos outros
instrumentos de intervenção com impacto nas
“zonas rurais”
. Criar condições para o estabelecimento
de novas relações de cooperação

Fonte: Programa LEADER+. Portugal. Relatório 2001 (http://www.madrp.pt)

«A despesa pública total programada é de 223.638.333 euros, repartida pelo FEOGA-Orientação – 161.6000.0000
euros (72,26%) – e por recursos públicos nacionais – 62.038.333 (27.74%). O efeito alavanca mínimo previsto (custo
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total/despesa pública) é de 1.2, como resultado de um financiamento privado mínimo de 43.373.000 euros» (MADRP, 2002:
10). Contudo, a importância financeira de cada um dos eixos é muito desigual. A título de exemplo, podemos dizer que ao
Eixo 1 foram afectos fundos públicos no valor de quase 192.000.000 de euros (85% do total), enquanto aos Eixos 2 e 3
foram consignados cerca de 17.300.000 euros (7.7%) e 5.600.000 euros (2,5%) das verbas públicas, respectivamente.
De igual modo, a repartição dos fundos públicos por medidas obedeceu a diferenças significativas, como acontece
ao nível do Eixo 1, em que assumem particular expressão a Medida 1. Investimentos, com quase 60% dos fundos públicos
adstritos ao Eixo, e a Medida 2. Acções Imateriais, para a qual estão afectos cerca de 23% dos fundos públicos
(CARVALHO, op. cit.).
A implementação do LEADER+ em Portugal teve início na segunda metade de 2001 e incidiu em particular em
duas áreas fundamentais: a selecção dos GAL, beneficiários da subvenção global no contexto dos Eixos 1 e 2, e
respectivos Planos de Desenvolvimento, e a preparação dos dispositivos, legais e outros, para a gestão, acompanhamento
e controlo da intervenção. A elegibilidade dos territórios propostos pelos GAL obedeceu a condições específicas 10, do
mesmo modo que foram ainda, para além dos atrás expostos, considerados outros indicadores 11 para fundamentar a
análise da ruralidade dos referidos territórios (CARVALHO, op. cit.).
Assim, após o processo de apresentação de candidaturas dos GAL, que decorreu de 2 de Julho a 31 de Agosto
de 2001, foram seleccionadas 52 candidaturas (das 54 apresentadas), o que corresponde a mais quatro Entidades Locais
em relação ao LEADER II. A geografia do LEADER+ em Portugal Continental (figura 1) revela a integração de um território
até agora não abrangido pelo Programa (com um novo GAL, a ADREPES) e a reorganização territorial de “Zonas de
Intervenção” já credenciadas na base de novas Entidades Locais: “Terras do Baixo Guadiana”, “Alentejo XXI” e “ADL”.
Através dos Planos de Desenvolvimento Local apresentados por cada um dos GAL seleccionados sabemos que os
territórios objecto de intervenção ocupam cerca de 87.5% da superfície do território nacional, sendo que em média cada
PDL tem uma área de intervenção de quase 1550 km2. A população residente nas zonas de intervenção dos GAL aproxima10

«a) A população residente não deverá exceder os 100.000 habitantes nem ser inferior a 10.000
habitantes, não sendo elegíveis os núcleos urbanos com mais de 15.000 habitantes;
b) A densidade demográfica não deverá exceder, em geral, 120 habitantes por km2;
c) A relação entre a população empregada na agricultura e a população empregada total no território
proposto não deve ser inferior a 10%;
d) A evolução da população residente nos últimos 10 anos não deve ser superior a 05% ou o grau de
ruralidade – relação entre a população dispersa ou residente em localidades com menos de 2.000 habitantes e a
população total – deve ser igual ou superior a 50%» (MADRP, op. cit., 15).
11

«a) Superfície total e superfície desfavorecida;
b) Grau de urbanização (% da população residente em lugares com 5000 ou mais habitantes);
c) Relação de feminilidade (relação entre o número de mulheres e o número de homens);
d) Índice de dependência total (relação entre a população com 0-14 anos e com 65 ou mais anos e a
população com 15-64 anos);
e) Índice de envelhecimento (relação entre a população com 65 ou mais anos e a população com 0-14
anos);
f) Índice de desenvolvimento social (índice composto que integra a esperança de vida à nascença, o
nível educacional e o conforto e saneamento)» (idem: 15-16).
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se de 3.409.000, valor que representa cerca de 32.9% do total nacional. A população residente média por zona de
intervenção é de 65.555 habitantes» (idem: 25). A partir de diversos indicadores, como os utilizados na apreciação das
candidaturas, constata-se na generalidade dos territórios de intervenção dos GAL dinâmicas territoriais e populacionais
negativas (CARVALHO, op. cit.).

Fonte: www.leader..pt (15/11/2006)
Figura 1 – A Iniciativa Comunitária LEADER+ em Portugal Continental
Finalmente, em 2002, após a aprovação dos PDL e a assinatura das respectivas Convenções Locais de
Financiamento (entre o Organismo Intermédio – Direcção Geral de Desenvolvimento Rural – e os Grupos de Acção Local),
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teve início o arranque efectivo do LEADER+ (Eixo 1) com a implementação do Programa junto dos territórios abrangidos
pelos GAL.
Com base nos resultados já apurados reunidos nos relatórios de execução anuais, até 31 de Dezembro de 2006,
o LEADER+ aprovou 6574 projectos (91% referentes ao vector 1 e 9% afectos ao vector 2) para um investimento total
aprovado de 258.594.683 euros (95% referente ao vector 1 e 5% ao vector 2), com uma média de 126.4 projectos por
Entidade Local e de 39.336 euros de dimensão média financeira por projecto.
Centrando a análise no âmbito do vector 1 (com 5979 projectos e um investimento de 244.520.084 euros),
constatamos o predomínio dos projectos de carácter material em detrimento do imaterial, com a medida 1 (investimentos) a
representar 60% dos projectos e 67,1% do investimento financeiro deste vector, com destaque para a sub-medida 1.2
(apoio a actividades produtivas) com 26,8% dos projectos e 38,4% do investimento. No âmbito da medida 2 (acções
imateriais), com cerca de 35% dos projectos e 18% do investimento, destaca-se a sub-medida 2.2 (outras acções imateriais)
com 33,2% dos projectos e 17,2% do investimento. Com efeito, a análise da execução financeira por sub-medidas revela
que as sub-medidas 2.2 e 1.2 concentram cerca de 60% dos projectos aprovados.
De acordo com o Relatório Anual de Execução de 2006, a distribuição dos projectos aprovados por tipologia de
promotor mostra que os Privados Colectivos assumem 21% dos projectos, os GAL 28% e a Entidade Gestora 12%. Os
Privados Individuais assumem 13% dos projectos aprovados, e a Administração Local não integrada na parceria do GAL e
constituída sobretudo por Juntas de Freguesia, assume 12% dos projectos aprovados.
Quanto ao investimento aprovado, segundo a mesma fonte, verifica-se uma elevada representatividade da
Parceria LEADER+, e do sector empresarial com 29% logo seguida pelo sector associativo com 12%. No sector empresarial
destacam-se os 15% de investimento assumidos pelas Empresas e no que diz respeito ao sector associativo 10% de
investimento das associações.
A distribuição por sub-medida mostra que os privados individuais e as empresas promovem cerca de 72% dos
projectos da sub-medida 1.2 (quer em número quer em investimento aprovado). A Administração Local domina a submedida 1.1 (infra-estruturas) seja em investimento seja em número de projectos aprovados enquanto as Associações têm
primazia na sub-medida 1.3 (outras acções materiais). Para além destes projectos ambos promovem maioritariamente
investimento na medida 2.2 (outras acções imateriais).
No que diz respeito à distribuição geográfica das iniciativas neste vector do LEADER+, destacam-se, na
perspectiva da concentração do número de projectos, as regiões do Alentejo (18,7%), Beira Litoral (14,4%) e Entre Douro e
Minho (12.2%), em oposição às regiões do Algarve (5,7%) e Madeira (4,2%).
Seguidamente, com o objectivo de aprofundar o conhecimento sobre os efeitos territoriais e sociais do LEADER+,
apresentamos os resultados preliminares de um estudo de caso (no âmbito de um conjunto territorial mais alargado que
estamos a investigar) centrado em ambientes de montanha.
2.2 A intervenção LEADER+ELOZ (Entre Lousã e Zêzere)
2.2.1 Retrato territorial da Zona de Intervenção
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A Zona de Intervenção ELOZ (Entre Lousã e Zêzere), com os municípios de Miranda do Corvo, Lousã, Vila Nova
de Poiares, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra, Pedrógão Grande e Pampilhosa da Serra (figuras 1e 2), corresponde
a uma área de 1.115 Km2 (cerca de 4,7% da Região Centro de Portugal), pela qual se repartem, de forma desigual, cerca
de 56.586 habitantes (3,2% do total de residentes na Região Centro), isto segundo os resultados definitivos dos Censos
2001. A densidade populacional era de 50,7 hab./km2, bastante inferior aos valores da Região Centro (75,4 hab./km2) e do
País (110 hab./km2).
A matriz geográfica da ZI ELOZ é dominada pelas serras de xisto da Cordilheira Central, em particular a Serra da
Lousã, e pelas linhas de água que se desprendem das montanhas e suas bordaduras, designadamente os rios Ceira,
Arouce, Dueça, Unhais e Zêzere, e as ribeiras de Alge, Pêra e Mega.
As “Terras de Entre Lousã e Zêzere”, tal como o Pinhal Interior Norte (quadro 2), unidade estatística de
enquadramento (com uma área de 2617 Km2 e 138.535 habitantes, em 2001), apresentam importantes assimetrias internas.
De forma simplificada é possível identificar dois blocos ou subconjuntos com características diferenciadas. No sector
setentrional-ocidental, onde reside 63.4% da população da ZI ELOZ, por entre áreas de pequena altitude, localizam-se os
lugares mais importantes da hierarquia do povoamento sub-regional, que coincidem com as sedes dos concelhos mais
dinâmicos: Lousã, Miranda do Corvo e Vila Nova de Poiares. Aí as densidades populacionais são mais elevadas (repartemse entre 84 hab./km2, em Vila Nova de Poiares, e 113.3 hab./km2, na Lousã) em relação ao padrão da ZI ELOZ (e do Pinhal
Interior Norte), a variação da população residente é positiva, e a dinâmica e características urbanas são mais expressivas. A
capital regional, a cidade de Coimbra, pólo estruturante de um sistema urbano com mais de 300 mil habitantes, interfere de
forma mais ou menos significativa na alteração das suas estruturas demográficas, económicas e sociais.
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Elaboração Própria
Figura 2 – Zona de Intervenção LEADER+ELOZ
O sector meridional-oriental, essencialmente montanhoso, com reduzidas densidades populacionais (entre 13.2
hab./km2,

em Pampilhosa da Serra, e 55,9 hab./km2, em Castanheira de Pêra), configura um mosaico de territórios

profundamente marcados por diversos problemas estruturais:
– Orografia acidentada.
– Reduzida acessibilidade viária (baixas densidades e medíocre qualidade das vias de comunicação).
– Fragilidades que decorrem da base produtiva.
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– Défice (baixa densidade) de estruturas organizativas formais.
– Fragilidade da estrutura de povoamento (dominada por pequenos lugares) e da rede urbana (de baixo nível
hierárquico).
– Decréscimo demográfico muito acentuado.
– Forte despovoamento rural e abandono da montanha.
– Envelhecimento da população.
– Degradação progressiva da floresta: do carvalhal e dos soutos ao pinhal, ao eucaliptal, aos matagais e às áreas
desérticas.
– Elevada sensibilidade aos incêndios florestais.
– Propriedade fundiária dispersa, descontínua e de pequena dimensão; elevado absentismo dos proprietários.
– Subaproveitamento dos recursos naturais: metálicos, hídricos, florestais, eólicos e paisagísticos (CARVALHO,
2005).
Quadro 2 – Indicadores demográficos da ZI LEADER+ELOZ, em 2001

Distribuição

População

Área

Nº de

Densidade

Pop. Residente

Idem/Total de

Geográfica

Residente

Km2

Freguesias

Populacional

no Lugar mais

Pop. Residente

Importante

no Concelho

Portugal
Região Centro
Pinhal Interior Norte
ZI Entre Lousã e Zêzere

10 356 117

92 141.5

4 241

112.4

564 657

100.0

1 783 596

23 667.8

1 109

75.4

101108

68.1

138 535

2 618.2

114

52.9

6941

44.1

56 586

1 115.5

34

50.7

6941

44.1

Castanheira de Pêra

3 733

66.8

2

55.9

1164

31.2

Figueiró dos Vinhos

7 352

173.5

5

42.4

1597

21.7

Lousã

15 753

139

5

113.3

6941

44.1

Miranda do Corvo

13 069

126.9

5

103

2811

21.5

Pampilhosa da Serra

5 220

396.5

10

13.2

857

16.4

Pedrógão Grande

4 398

128.8

3

34.1

1011

23

Vila Nova de Poiares

7 061

84

4

84.1

709

10

Fonte: Censos 2001: Resultados Definitivos. Centro, Lisboa INE, 2002.
Anuário Estatístico de Portugal (2001), Lisboa, INE, 2002.
Anuário Estatístico da Região Centro (2000), Lisboa, INE, 2001.

Nesta perspectiva, a ZI ELOZ reflecte os traços mais marcantes da geografia do Pinhal Interior: as vilas e as
serras, sendo estas últimas a componente mais expressiva em termos de extensão territorial e persistência nos efeitos
negativos sobre as populações. Com efeito, a ZI ELOZ (tal como a Serra da Lousã) faz a transição entre um sector de
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características marcadamente urbanas, com diferente expressão subregional, e o domínio da montanha, que se anuncia em
direcção ao interior, qual janela aberta para lugares e territórios persistentemente esquecidos, marginalizados e em
acentuada desvitalização económica e demográfica (CARVALHO, 2005).
Os resultados das últimas estimativas demográficas (31 de Dezembro de 2006), publicados no Anuário Estatístico
da Região Centro (INE, 2006), confirmam estas tendências. Com efeito, segundo a referida fonte, a população residente
nas Terras de entre Lousã e Zêzere apresenta um acréscimo de 3.07% (fixando-se em 58.325 habitantes), arrastado pela
dinâmica positiva dos municípios (urbanos) de Lousã, Miranda do Corvo e Vila Nova de Poiares que, em conjunto,
representam 67.5% do total da população da ZI ELOZ. Contudo, os municípios de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de
Pêra, Pedrógão Grande e Pampilhosa da Serra, continuam a registar um decréscimo demográfico muito significativo.
2.2.2 Estratégia de Desenvolvimento Local

A DUECEIRA (Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça), associação de direito
privado (sem fins lucrativos), é a entidade local credenciada no âmbito do LEADER+ (como aconteceu,
também, em 1994-1999 – LEADER II, embora sem incluir, nessa fase, o concelho de Pampilhosa da
Serra).
Como referimos em trabalho anterior (CARVALHO, 2002), o modelo e estratégia de
desenvolvimento, concebido para a aplicação do Programa LEADER+ELOZ, envolve dois desafios
para a ZI ELOZ: 1. A(s) originalidade(s ) do território como factor de afirmação e fortalecimento da autoestima das comunidades locais visando a sua fixação e valorização; 2. Promoção da originalidade do
território valorizando, qualificando e reinventando a imagem e unidade serrana.
A estratégia geral do Plano de Desenvolvimento Local preconiza a melhoria da qualidade de
vida das populações através da construção de uma imagem positiva, renovada e atractiva do mundo
rural, alicerçada nos recursos originais do território como factor de afirmação e reforço da auto-estima
das comunidades locais, tendo em vista a sua fixação e valorização. Uma vez que o reforço da
competitividade territorial é assumido como objectivo primordial, as abordagens ao território são
expressas no plano social (promovendo agitação sócio-cultural); ambiental (promovendo acções de
compreensão e valorização do meio-ambiente); económico (afirmando e qualificando as economias
locais); e global (adaptando mentalidades e processos locais às transformações globais). Da
conjugação destas dimensões, preconiza a meta de uma região solidária.
No que concerne aos objectivos operacionais, importa destacar:
– Produzir uma imagem territorial forte e capaz de congregar vontades;
– Articular acções existentes e estruturar novos projectos em cooperação;

1183

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

– Promover a animação das comunidades e dos territórios;
– Aumentar a capacidade de inovação e exercício de cidadania;
– Revitalizar a imagem e consolidar a identidade territorial ELOZ;
– Reordenar e refuncionalizar o espaço rural (conceito de novas ruralidades), com “acções” como a divulgação
externa do território e suas qualidades físico-ambientais;
– Potenciar o produto turístico ELOZ: o verde/azul, a serra e o rio;
– Reutilizar/preservar o património histórico construído e reavivar os bens culturais imateriais;
– Criar mecanismos de defesa e valorização do património construído e qualificação dos lugares;
– Proteger e valorizar o património natural e ambiental (definir acções integradas de preservação e conservação
da Serra da Lousã enquanto património natural protegido – Rede Natura 2000);
– Diversificar produções e abordagens que visem a melhoria da qualidade ambiental;
– Reforçar a competitividade empresarial promovendo a capacidade dos agentes económicos para produzir e reter
o máximo de valor acrescentado na ZI;
– Assegurar a presença do território nos espaços abertos pela globalização - (promover produtos, definir rótulos
colectivos que tragam novas mensagens e imagens (marketing territorial), qualidade dos produtos, valorizar os recursos
esquecidos;
– Reforçar a atitude colectiva de troca e de formas de solidariedade e de transferência;
– Dar a conhecer a capacidade de inovação da acção local junto da administração e outros organismos
(DUECEIRA, 2001).
A elaboração do Plano de Desenvolvimento Local teve a participação da sociedade civil, através de um inquérito
lançado à comunidade residente na ZI ELOZ. Este instrumento de análise do território e de avaliação da intervenção da
DUECEIRA revelou-se de grande significado para a definição da uma estratégia territorial.
2.2.3 Análise e discussão dos resultados
A última parte do nosso trabalho, enfatizando a leitura geográfica da aplicação do Programa LEADER+ no âmbito
da ZI ELOZ, tem como eixo vertebrador o conjunto de projectos aprovados pela DUECEIRA e desdobra-se de acordo com
as principais variáveis intervenientes, nomeadamente as medidas e sub-medidas de intervenção, a tipologia dos
promotores, a localização geográfica dos projectos e a situação dos mesmos. A informação de base, reportada ao final de
2007, aparece estruturada em função do número de projectos, investimento total e dimensão média financeira por projecto.
Em termos globais foram analisados 105 projectos, cujo montante total de investimento ascendeu aos
5.131.902,24 euros, referentes na sua grande maioria ao vector 1, “Estratégias territoriais de desenvolvimento rural,
integradas e de carácter piloto”, com 93% dos projectos e investimento. O vector 2, “Apoio à cooperação entre territórios
rurais”, representa apenas 7% dos projectos e investimento total.
2.2.3.1 Medidas e sub-medidas de intervenção
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As políticas europeias consagradas em diversos programas, como acontece com o LEADER+, organizam-se num
conjunto de medidas e sub-medidas de intervenção, destinadas a orientar os processos de desenvolvimento. No caso da ZI
ELOZ (quadro 3), seguindo a tendência nacional, destaca-se o vector 1, onde sobressai a importância da medida 1
(investimentos) com 72% dos projectos e 69% do investimento total. De modo mais detalhado, é evidente a preponderância
das sub-medidas 1.2 e 1.3 que, em conjunto, foram responsáveis por mais de metade quer dos projectos aprovados quer do
investimento total (57% e 52%, respectivamente).
Quadro 3 – Número de projectos e investimento aprovado por vectores, medidas
e sub-medidas de intervenção
Total Global
Medida

105
100
Projectos
Sub-medida

Nº

%

5.131.902,24 €
Investimento
Euros

100
%

48.875,26 €
Dimensão Média
Euros

1.1

17

16

836.108,83 €

16

49.182,87 €

1.2

28

27

1.922.001,34 €

37

68.642,91 €

1.3

31

30

783.151,13 €

15

25.262,94 €

76

72

3.541.261,30 €

69

46.595,54 €

16

15

526.913,05 €

10

32.932,07 €

16

15

526.913,05 €

10

32.932,07 €

4.1

1

1

543.809,23 €

11

543.809,23 €

4.2

1

1

26.021,92 €

1

26.021,92 €

4.3

1

1

2.049,59 €

0

2.049,59 €

4.4

1

1

100,00 €

0

100,00 €

4.5

1

1

17.908,29 €

0

17.908,29 €

4.9

1

1

139.308,15 €

3

139.308,15 €

Total

6

6

729.197,18 €

14

121.532,86 €

Total Vector 1

98

93

4.797.371,53 €

93

48.952,77 €

4

4

199.769,25 €

4

49.942,31 €

4

4

199.769,25 €

4

49.942,31 €

2.1

1

1

49.247,57 €

1

49.247,57 €

2.3

1

1

32.849,63 €

1

32.849,63 €

2

2

82.097,20 €

2

41.048,60 €

1

1

52.664,26 €

1

52.664,26 €

Total

1

1

52.664,26 €

1

52.664,26 €

Total Vector 2

7

7

334.530,71 €

7

47.790,10 €

1
Total
2

2.2

Total
Vector 1

4

1

1.1

Total
Vector 2

2
Total
3

3.0
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Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados da DUECEIRA-ELOZ (2007)
Com 27% dos projectos aprovados, 37% do investimento e com uma dimensão média financeira elevada (quase
70 mil euros) em relação às restantes (cujo valor médio se aproxima de 49 mil euros), a sub-medida 1.2, destinada a apoiar
actividades produtivas, tem uma expressão significativa na ZI ELOZ, designadamente na promoção do alojamento (turismo
em espaço rural) por meio de reconversão, recuperação, ampliação e equipamento de antigas estruturas edificadas com
valor patrimonial, e da promoção de actividades de animação lúdica e turística, representando quase 50% dos projectos
aprovados neste domínio. De igual modo relevante é a criação e o apoio às pequenas e médias empresas, em diversos
sectores de actividade como a panificação; a produção de azeite; a produção e comercialização de artesanato nas áreas de
olaria, mobiliário em vime/cestaria e tecelagem; a prestação de serviços gráficos; a actividade editorial; os serviços culturais
e as actividades lúdicas. Contudo, a taxa de comparticipação não ultrapassa os 50%, ao contrário do que acontece com os
projectos aprovados âmbito das outras sub-medidas, em que o apoio da União Europeia e do Estado Português é igual ou
superior a 75% (no caso da medida 4, direccionada para as despesas de funcionamento do GAL, o apoio é de 100%).
A sub-medida 1.3, com maior expressão ao nível dos projectos (30% do total) e menor peso relativo no quadro do
investimento (apenas 15%) e da dimensão média do investimento por projecto (ligeiramente superior a 25 mil euros),
reflecte duas preocupações: por um lado, a recuperação, adaptação, ampliação e a construção de equipamentos sociais
(incluindo, em algumas situações, o seu apetrechamento), no sentido de promover a melhoria dos serviços prestados e a
qualidade de vida da população (cerca de 50% dos projectos); por outro lado, a valorização do património construído (cerca
de 29% dos projectos), em particular o património religioso.
Importa, ainda, referir que a medida 2 (acções imateriais), representada através da sub-medida 2.2, em
articulação com o objectivo de promover os territórios e seus valores/recursos diferenciadores, tem expressão em 15% dos
projectos e 10% do investimento, por sua vez repartido por projectos cujas orientações temáticas privilegiam o marketing e
a imagem territorial através da realização de eventos culturais (mais de 40% dos projectos) e da dinamização do património
em diversas vertentes através de roteiros, percursos, publicações, entre outros.
A importância da vertente imaterial das acções denota um esforço, da ZI e do Programa, na promoção de uma
imagem de qualidade do mundo rural e sua projecção nacional e internacional, através da valorização dos recursos
endógenos.
No âmbito da cooperação entre territórios rurais, contemplada no vector 2, é a cooperação interterritorial que
apresenta maior relevância, com 4% dos projectos e investimento, traduzida em iniciativas da DUECEIRA, na perspectiva
de promoção conjunta dos territórios e produtos rurais e de um conjunto de acções tendo por base a definição de novas
abordagens do conceito de solidariedade. No que diz respeito à cooperação internacional merece destaque o projecto de
cooperação com países de expressão portuguesa que visa a troca de informações e experiências em matéria de processos
locais de desenvolvimento, e o projecto de criação de uma rede de museus vivos (que inclui uma plataforma digital de
promoção e divulgação conjunta do património natural e cultural dos seus territórios), com a participação de 10 associações
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de desenvolvimento local/rural de Portugal (com as regiões Norte, Centro Alentejo e Algarve, representadas pela ATAHCA,
DUECEIRA, LEADERSOR, MONTE e VICENTINA, respectivamente) e de Espanha (Astúrias, Cantábria e Galiza).
2.2.3.2 Promotores
Em qualquer processo de desenvolvimento a componente social é fundamental, mais ainda quando se trata de
territórios rurais, em que os actores locais detêm um papel preponderante no sucesso da aplicação dos programas.
Na ZI ELOZ, a aparente diversidade de promotores envolvidos na concretização do LEADER+ esconde uma
flagrante concentração, visível num olhar mais atento. Uma análise global (tendo em conta os dois vectores do Programa)
da distribuição dos projectos por promotor (quadro 4), permite salientar a importância dos promotores privados, com 58%
dos projectos e 53% do investimento, distinguindo-se do conjunto, os privados colectivos com a maior representatividade
em termos de projectos (50%) e investimento (44%). Isto significa que os privados individuais representam apenas 8% dos
projectos e 9% do investimento. Os promotores públicos foram responsáveis por 30% dos projectos aprovados e 24 % do
financiamento. A Entidade Local, com 13% dos projectos e 23% do investimento, é o promotor que realizou o maior
investimento médio por projecto, fixando-se em 84.2 mil euros (72% acima da dimensão média dos projectos da ZI ELOZ).
A sua acção está relacionada com a medida 4 (despesas de funcionamento) e a concretização dos projectos do vector 2
(promoção da cooperação entre regiões).
Quadro 4 – Número de projectos e investimentos aprovados,
por grandes tipos de promotores
Projectos

Investimento

Dimensão Média

Promotores

Nº

%

Euros

Públicos

31

30

1.222.342,71 €

24

39.430,41 €

Privados Individuais

8

8

452.605,87 €

9

56.575,73 €

Privados Colectivos

52

50

2.278.368,16 €

44

43.814,77 €

Entidade Local

14

13

1.178.585,50 €

23

84.184,68 €

Total Eloz

105

100

5.131.902,24 € 100

48.875,26 €

%

Euros

Fonte: Elaboração Própria a partir da base de dados da DUECEIRA-ELOZ (2007)
Através de uma leitura mais pormenorizada, sobressaem dois grandes tipos de promotores (quadro 5), a saber: na
esfera dos promotores privados colectivos, as Associações e Colectividades (sociais, culturais e desportivas) distinguem-se
pela sua dinâmica em termos de projectos aprovados (36%), a que corresponde também o maior investimento total do
Programa (quase 1 milhão e 300 mil euros), embora a dimensão média por projecto seja a mais baixa; no domínio das
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entidades públicas, as Câmaras Municipais foram responsáveis por 29% dos projectos e 23% do investimento total
aprovado.
Quadro 5 – Número de projectos e investimentos aprovados, por tipos de promotores

Projectos
Promotores

Nº

%

Câmaras Municipais

30

29

Juntas de Freguesia

1

Associações/Colectividades

Investimento
Euros

Dimensão Média
%

Euros

1.168.716,40 €

23

38.957,21 €

1

53.626,31 €

1

53.626,31 €

38

36

1.286.182,88 €

25

33.846,92 €

Cooperativas

4

4

315.796,26 €

6

78.949,07 €

Empresas

10

10

676.389,02 €

13

67.638,90 €

Privados Individuais

8

8

452.605,87 €

9

56.575,73 €

Entidade Local

14

13

1.178.585,50 €

23

84.184,68 €

Total Eloz

105

100

5.131.902,24 €

100

48.875,26 €

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados da DUECEIRA-ELOZ (2007)
Da análise realizada até ao momento algumas conclusões podem já sublinhar-se:
– O papel de relevo dos promotores privados colectivos na concretização de projectos de natureza material, ou
seja, afectos à medida 1;
– O papel destacado das associações e colectividades na promoção de projectos da sub-medida 1.3 (outras
acções materiais);
– A vinculação dos promotores privados individuais, embora pouco representados em número de projectos e
investimentos aprovados, às dimensões materiais, em particular projectos relacionados com actividades produtivas (1.2),
perspectivando a diversificação e a dinamização do tecido produtivo;
– A importância do sector público na concretização de acções de carácter imaterial (sub-medida 2.2),
designadamente as Câmaras Municipais com mais de 90% dos projectos promovidos nesta sub-medida (que se centram
fundamentalmente em acções promocionais estratégicas da imagem turística e da cultura dos territórios).
2.2.3.3 Distribuição geográfica dos projectos e investimentos
A leitura da repartição geográfica dos projectos e investimentos aprovados pela DUECEIRA, no âmbito do
LEADER+, permite caracterizar o dinamismo dos territórios da ZI ELOZ (figura 3).
Utilizando como escala de referência os municípios, verificamos algumas assimetrias no que diz respeito ao
número de projectos aprovados e seu peso relativo no conjunto do Programa (no intervalo de variação definido pelos
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valores 8%, em Vila Nova de Poiares, e 16% em Miranda do Corvo). Contudo, no plano dos investimentos, os concelhos da
ZI ELOZ apresentam valores muito próximos (de 10 a 11% do total).

%
25
20

Fonte:
Projectos %
Investimento %

15
10

Zona de
Intervenção

Vila Nova de
Poiares

Pedrógão
Grande

Pampilhosa
da Serra

Miranda do
Corvo

Lousã

Castanheira
de Pêra

0

Figueiró dos
Vinhos

5

Concelhos da "ZI"

Elaboração própria a partir da base de dados da DUECEIRA-ELOZ (2007)
Figura 3 – Número de projectos e investimento aprovado, por localização
geográfica do projecto (concelhos)

Estabelecendo um paralelismo a partir de outras variáveis relacionadas com os projectos, constatamos que a
iniciativa privada colectiva é muito elevada em quase todos os concelhos, sobressaindo a Pampilhosa da Serra com quase
80% dos projectos, a maior parte (69%) promovidos pelas Associações e Colectividades (figura 4). Por sua vez, o sector
público, através da iniciativa dos Municípios, tem uma grande expressão em Miranda do Corvo (47% dos projectos), afectos
principalmente à sub-medida 2.2 (29%).
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Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados da DUECEIRA-ELOZ (2007)
Figuras 4 – Distribuição dos projectos consoante o tipo de promotor, por concelho

100
90
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60
% 50
40
30
20
10
0
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1

1.1
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da Serra
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Concelhos da "ZI"
4

4.1

4.2

4.3

4.4
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4.9

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados da DUECEIRA-ELOZ (2007)
Figuras 5 – Distribuição dos projectos consoante o tipo medida e sub-medida de intervenção, por concelho
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Destacamos ainda a relevância da medida 1 em todos os concelhos, sendo que a sub-medida 1.2 (apoio a
actividades produtivas) domina em Pedrógão Grande (43% dos projectos) e a sub-medida 1.3 é maioritária em Castanheira
de Pêra e Figueiró dos Vinhos (50% e 43%, respectivamente) (figura 5).
Contudo, os desequilíbrios territoriais mais acentuados ocorrem no âmbito das freguesias. De modo simplificado,
podemos referir que 37% das freguesias da ZI ELOZ não aparecem representadas na listagem dos projectos aprovados
pela DUECEIRA, ou seja 13 (das 35) freguesias da ZI ELOZ não têm projectos aprovados. Por outro lado, verificamos que
as freguesias sede de concelho concentram cerca de metade dos projectos relacionados directamente com os municípios
(neste particular não considerámos os projectos que envolvem toda a ZI). Esta situação é mais evidente em Pedrógão
Grande e Castanheira de Pêra, com valores acima dos 70%. Pelo contrário, a importância relativa das freguesias fora da
sede de concelho é muito elevada em Figueiró dos Vinhos (86%) e Vila Nova de Poiares (75%).
2.2.3.4 Situação dos projectos
Em relação à situação dos projectos, verificamos que mais de 60% dos projectos estão já concluídos. Cerca de
36%, apesar de aprovados, ainda não se encontram finalizados (quadro 6).
De igual modo, importa considerar, como relevante para o entendimento da dinâmica do Programa ao longo do
seu período de execução, a análise segundo o ano de aprovação e conclusão dos projectos (quadro 7). Assim, destaca-se
o ano de 2002 (que marca o lançamento das fases de candidatura), com 50 dos 105 projectos aprovados e 62% do
investimento total aprovado, e verifica-se para os restantes uma certa irregularidade. Os anos de 2005 e 2007 com apenas
2 projectos, correspondem ao período menos dinâmico, mas apenas em termos de aprovação, pois 2004 e 2005 mostraram
ser os anos mais dinâmicos no que concerne à conclusão dos projectos (com quase 70% do total).
Quadro 6 – Número de projectos aprovados, por situação do projecto, em 2007
Projectos

Investimento

Situação do Projecto

Nº

%

Euros

Aprovados (não concluídos)

38

36

2.021.839,97 €

39

Concluídos

67

64

3.110.062,27 €

61

Total

105

100

5.131.902,24 €

100

%

Fonte:

Elaboração própria a
partir da base de dados da DUECEIRA-ELOZ (2007)
Quadro 7 – Número de projectos e investimento aprovado e concluído, por ano
Projectos

Investimento aprovado

Projectos

Investimento realizado
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aprovados
Ano de Aprovação

Nº

%

2002

50

48

2003

13

2004

concluídos
Euros

%

Nº

%

3.167.294,65 €

62

0

0

0€

0

12

645.617,88 €

13

7

10

413.073,13 €

13

20

19

731.011,75 €

14

32

48

1.337.844,87 €

43

2005

2

2

82.097,20 €

2

14

21

767.372,05 €

25

2006

18

17

471.605,81 €

9

9

13

513.203,15 €

17

2007

2

2

34.275,15 €

1

5

8

78.569,07 €

3

Total

105

100

100

67

100

5.131.902,24 €

Euros

%

3.110.062,27 €

100

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados da DUECEIRA-ELOZ (2007)
3. Notas finais
Como já se referiu, a União Europeia, desde finais dos anos 80, assumiu como linha de acção prioritária para a
promoção do desenvolvimento do mundo rural uma concepção renovada de políticas e instrumentos. Depois de um período
dominado por preocupações produtivistas e perspectivas redutoras (sobre o desenvolvimento) dos territórios rurais,
assumem relevância novas orientações, de inspiração ambientalista, patrimonialista e territorialista, que preconizam a
diversificação económica do mundo rural, reconhecem a especificidade dos territórios e do seu potencial de recursos, e
advogam a adopção de metodologias de implementação dos conceitos de subsidiariedade, parceria e rede. De tal maneira,
que o desenvolvimento rural emerge, em particular desde o alvor deste novo século, como um dos eixos de maior
visibilidade das políticas públicas de desenvolvimento territorial da União Europeia.
Esta nova concepção de desenvolvimento do mundo rural europeu tem como referência incontornável o Programa
de Iniciativa Comunitária LEADER, lançado pela Comissão Europeia em 1991. A Iniciativa LEADER (LEADER+ na
programação 2000-2006) pretendeu desenvolver a diversificação da economia das áreas rurais mediante a aplicação de
programas supra-municipais vertebrados em torno da melhoria da qualidade de vida da população, a utilização de novos
conhecimentos e tecnologias e a valorização dos recursos naturais e culturais. A recente aprovação do FEADER, veio
reconhecer também a importância da participação dos actores do mundo rural na definição e gestão das políticas e, assim,
consolidar a abordagem LEADER.
Partindo desta abordagem conceptual, procurámos contextualizar a reflexão, através do exemplo de Portugal, e
aprofundar a análise das suas dimensões geográficas mais relevantes, a partir de um estudo de caso localizado na
montanha do Centro de Portugal.
A leitura preliminar dos resultados da Iniciativa LEADER+, nas Terras de Entre Lousã e Zêzere, com base nos
projectos aprovados, é demonstrativa da importância do Programa para a diversificação das economias locais, a melhoria
da qualidade de vida da população, a promoção do potencial endógeno designadamente através da sua inserção nas novas
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plataformas de difusão da informação, e a consolidação de processos de cooperação e construção de redes na nova janela
de oportunidades do mundo global.
Na perspectiva de uma análise comparativa com o anterior período de programação (LEADER II, 1994-1999), não
obstante o ajuste dos limites territoriais da ZI ELOZ (que em 2000-2006 aumentou a sua área de intervenção com a inclusão
do município de Pampilhosa da Serra) e as especificidades estruturais do próprio Programa (nas suas diferentes fases),
deixamos os principais traços evolutivos, a saber:
– O número de projectos aprovados em sede do LEADER+ decresceu face ao LEADER II (de 123 para 105),
embora o investimento aprovado tenha aumentado (de 3.540.062,9 euros, para 5.131.902,24 euros), assim como a
dimensão média de cada projecto (28.781 euros, em 1994-1999; 48.875,26 euros, em 2000-2006);
– No que concerne aos domínios de intervenção, apesar da terminologia específica de cada uma das fases
LEADER (áreas e sub-áreas no LEADER II, e medidas e sub-medidas no LEADER+), destacamos dois factos: o decréscimo
do número de projectos e investimentos aprovados no domínio do apoio à diversificação das actividades económicas (54%
e 45%, em 1994-1999; 27% e 37%, em 2000-2006, respectivamente), e o aumento das intervenções no domínio da
preservação do ambiente e da qualidade de vida, de 15% para 46% dos projectos, e de 12% para 31% dos investimentos
aprovados (considerando as sub-medidas 1.1 e 1.3 do LEADER+ e o seu contributo para a prossecução deste objectivo).
– Em relação aos promotores dos projectos, destaca-se o reforço da importância dos promotores privados
colectivos na fase LEADER+, quer em número de projectos (de 30% para 50%) quer em investimento aprovados (de 33%
para 44%), em resultado do maior dinamismo das empresas e das cooperativas, e o decréscimo de protagonismo dos
promotores privados individuais (21% dos projectos e 18% do investimento, em 1994-1999; 8% dos projectos e 9% do
investimento, em 2000-2006) e dos promotores públicos (40% dos projectos e 29% do investimento, em 1994-1999; 30%
dos projectos e 24% do investimento, em 2000-2006)
– No que diz respeito à localização geográfica dos projectos, verifica-se um aumento da percentagem de
freguesias não referenciadas nos projectos aprovados (25% em 1994-1999; 37% em 2000-2006), embora seja necessário
recordar que o número de freguesias no LEADER+ELOZ é superior em relação ao LEADER II (24), em consequência da
inclusão do município de Pampilhosa da Serra e da criação da freguesia das Gândaras (Lousã). As freguesias de Arrifana e
Lavegadas (Vila Nova de Poiares), Rio de Vide (Miranda do Corvo) e Foz de Arouce (Lousã) são reincidentes nesta matéria.
Outras freguesias de matriz nitidamente rural, do coração da Serra da Lousã, como Coentral (Castanheira de Pêra) e
Campelo (Figueiró dos Vinhos), têm apenas um ou dois projectos aprovado nas duas fases do Programa LEADER. Por
outro lado, o número de projectos aprovados nas freguesias sede de concelho passou de 65% para 50%.
Uma derradeira nota para sublinhar a necessidade de sedimentar uma verdadeira acção política integrada e
coordenada para os territórios rurais, e reafirmar que quem realmente pode materializar as mudanças que se pretendem
são as próprias populações rurais (DOBLADO, 2006).
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RESUMO
Os sistemas hídricos estão constante mudança e expostos a pressões crescentes. Factores como as mudanças ambientais
ou o crescimento populacional têm transformado a gestão da água num tema global. Sendo a água um valor indispensável
à vida, assume um valor de extrema importância para todos, constituindo um factor de progresso e união, podendo no
entanto, vir a ser um elemento causador de conflitos.
Este presente trabalho tem como base o Projecto Hídrico do Alqueva. Esta grande barragem de objectivos múltiplos está
agora em actividade e, apesar dos benefícios potenciais, os impactes ambientais e sociais são significativos. Os objectivos
iniciais podem ser questionados quanto à sua adequação à realidade actual, por isso existe a necessidade de uma nova
compreensão global do empreendimento, das suas potencialidades e riscos, avaliando as expectativas criadas ao longo de
cinco décadas.
A tarefa central deste trabalho será analisar as expectativas dos stakeholders mais relevantes, sobre os benefícios deste
empreendimento para a região. Estes são elementos condutores e avaliadores de todos os avanços do projecto na
identificação dos principais problemas, e nas suas expectativas em relação ao impacte do empreendimento na região
Palavras-chave: Recursos hídricos, Expectativas, Stakeholders, Alqueva
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1. Introdução
A nossa maior riqueza
O Alentejo é tão lindo
Nos campos tractores lavrando
Lá vai o tractorista
Paisagens tão lindas
Alegremente cantando
A nossa maior riqueza
Alqueva virá a dar
Com a água da barragem
Paisagens tão lindas
Para o Alentejo regar
Para o Alentejo regar
É isso que todo enleva
Guadiana vais brilhar
Paisagens tão lindas
Com a barragem de Alqueva
Alqueva é a minha terra
Eu não posso negar
Toda a gente me conhece
Paisagens tão lindas
Pelo modo de cantar
Grupo Coral de Alqueva

No dia 8 de Fevereiro de 2002, as comportas da Barragem de Alqueva foram encerradas, nascendo o maior lago artificial da
Europa. Este dia será recordado para a grande maioria como a concretização do “sonho para o Alentejo”. Para outros, será
recordado como o dia onde as questões como a qualidade da água, o abate de mais de um milhão de árvores, a destruição
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de habitats, a submersão de um património arqueológico único, e a transferência de populações das suas terras, se
tornaram mais importantes.
Com cerca de 96 m de altura e uma área de 250 km, a Barragem do Alqueva encontra-se numa região extremamente árida.
O empreendimento atinge 19 concelhos do Alto e Baixo Alentejo, a albufeira tem uma capacidade total de 4.150 milhões de
m³, e o seu sistema de rega global pretende abranger uma área com cerca de 110.000 ha e será constituído por uma rede
de canais e condutas que atingirão uma distância equivalente a 5.000 km.
Os objectivos gerais deste gigantesco empreendimento, alterados sucessivamente ao longo destes últimos 58 anos,
prendem-se com a constituição de uma reserva de água vital numa região que se confronta com graves problemas de
escassez de água, garantir o abastecimento de água às populações e indústria, mudança progressiva do modelo de
agricultura praticada no Alentejo, produção de electricidade, desenvolvimento turístico, combate à desertificação e
alterações climáticas, intervenção organizada nos domínios dos patrimónios ambientais e nacionais e o incentivo ao
mercado do emprego na região (EDIA).
Numa região onde clima é seco e onde existe uma escassez crónica de água, a Barragem do Alqueva surgiu como um
sonho de mudança para a região, mas devido aos constantes avanços e recuos que o processo de implementação da
barragem teve na segunda metade do século 20, o projecto transformou-se num “elefante branco”, que permanecia nas
expectativas de todos, mas que parecia que nunca se viria a concretizar, como consequência de opiniões divergentes e de
conjunturas económicas e politicas que se foram sucedendo.
Este artigo começa com uma breve abordagem ao conceito de stakeholder e a sua importância como condutores e
avaliadores de todos os avanços do projecto e na identificação dos principais problemas. Em seguida, abordaremos uma
revisão da trajectória histórica da Barragem do Alqueva, com os seus avanços e recuos que este projecto esteve sempre
ligado, desde a sua concepção até aos dias de hoje, e a constante mudança dos objectivos definidos para aquele
empreendimento ao longo do processo de concepção do projecto. Por último, identificaremos os stakeholders na área de
influência do Empreendimento hídrico do Alqueva, analisando as suas expectativas quanto aos benefícios que o
Empreendimento possa trazer para a região, comparando-os com os objectivos definidos pelo entidade responsável pela
barragem, a EDIA.
2. Os Stakeholders
As raízes históricas do conceito stakeholder têm a sua origem nos anos 60, mas só a partir da primeira metade da década
de 80 que o conceito ganha uma aceitação generalizada, com a publicação do livro de Edward Freeman, Strategic
Management: A Stakeholder Approach. Desde então, inúmeros estudos têm sido publicados com o conceito stakeholder
como tema central.
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Durante as últimas décadas, começa-se a sentir profundas mudanças no nosso ambiente, no nosso quotidiano, e a vive-se
cada vez mais num Mundo conturbado, mais dinâmico e incerto. Essa incerteza levou a que se sentisse a necessidade de
desenvolver sistemas de alerta eficazes, que detectassem mudanças, eventos e questões emergentes, de forma a nos
prepararmos com respostas eficazes e oportunas. Freeman no seu trabalho identificou essas mudanças:
•

A emergência de grupos de activistas, nas mais diversas áreas (ex.: grupos de ambientalistas);

•

Um aumento da influência dos Governos;

•

Aumento da competitividade num mercado cada vez mais global;

•

Uma media cada vez mais hostil;

•

Uma generalizada perda de confiança em quem decide.

Estas ameaças apenas reforçaram a necessidade de gerir todos as organizações com um sistema mais aberto, recorrendo
assim à participação de todos os stakeholders.
2.1. Identificação e Importância dos Stakeholders
Uma questão chave na participação na gestão em qualquer processo por parte dos stakeholders, passa sempre em saber
quem são as organizações mais relevantes. O conceito stakeholder tem sido definido de inúmeras maneiras, mas talvez a
que reúne maior consenso seja a de Freeman (1984): “Stakeholder é um qualquer grupo ou indivíduo, que pode afectar ou
ser afectado com a concretização dos objectivos de uma organização.”
Esta definição é particularmente importante, pelo destaque dado à relação de troca entre as organizações com
responsabilidades e os stakeholders. Com essa troca, os stakeholders poderão ter um impacto ou não, no concretizar dos
objectivos estabelecidos pelas organizações, pelo que devem ser incluídas a suas opiniões e expectativas na gestão
dessas organizações, para que se possa maximizar os benefícios dessas mesmas. Por outro lado, se as organizações
afectam o bem-estar dos stakeholders, todos os decisores deve ter uma obrigação perante eles, incluindo as suas
expectativas como parte integrante do sucesso na concretização dos objectivos de um projecto.
2.2. Porque devem as organizações incluir os stakeholders.
Incluir os stakeholders em qualquer processo, é um instrumento valioso a ter em conta em qualquer organização. Gerir
estes grupos de indivíduos deverá ser sempre encarado como um recurso que poderá aumentar a probabilidade de sucesso
na concretização dos objectivos dessa organização. A história é fértil em episódios onde esses stakeholders têm sido
ignorados por essas organizações (ex.: manifestações de associações, durante a inauguração da Barragem do Alqueva).
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Cada vez mais estes grupos têm beneficiado de um elevado protagonismo na sociedade, o seu poder de mobilização é
cada vez maior, seja através de protestos em reuniões importantes ou organizando boicotes. Por isso, o mau
aproveitamento por parte das organizações dos stakeholders pode ser altamente penalizador no alcançar dos objectivos,
comprometendo seriamente o desenvolvimento de qualquer organização.
Hoje, os stakeholders são actores com legítimos interesses nos procedimentos e o nos objectivos de cada organização, os
seus interesses são um valor intrínseco e devem ser considerados, pois promovem os seus próprios interesses e nunca os
interesses de outros grupos. Ignorar ou gerir de forma errada o contributo dos stakeholders, pode constituir graves danos às
organizações e à sua reputação e reduzir o sucesso na implementação dos objectivos por si estabelecidos.

3. A Trajectória Histórica da Barragem do Alqueva
Desde o século XIX que a irrigação do Alentejo era um assunto constantemente falado. Outros benefícios para além da
irrigação, o abastecimento de água às populações ou a produção hidráulica de energia, avivaram o tema da construção de
barragens. A carência extrema de combustíveis fósseis provocada pela II Grande Guerra Mundial, a necessidade de
impulsionar a produção agrícola interna, empurrou os Governos do Antigo Regime para a construção de barragens.
A história da decisão de construir a Barragem do Alqueva esteve sempre ligada a acontecimentos que de alguma forma
provocaram uma grande instabilidade no seu processo de implementação. As primeiras referências para criar uma reserva
de água no Rio Guadiana, já eram faladas há muito. O embrião do projecto do Alqueva surge durante o antigo regime
político, através do Plano de Valorização do Alentejo em 1957, lançado pelo Ministro das Obras Públicas da época, Arantes
e Oliveira, o seu grande impulsionador.
A razão deste projecto seria a base de um programa de modernização do Estado Português, que assentava na ideia que o
progresso através de obras de grande envergadura beneficiaria o desenvolvimento social e económico de uma região e a
sua população. Assim surge em 1961, um dos primeiros estudos com o objectivo de edificar a barragem, pela Direcção
Geral de Serviços Hidráulicos.
No início da década de 70, o projecto da barragem é votado na Assembleia da Republica, mas o projecto é constantemente
metido na gaveta até à revolução de 25 de Abril de 1974. Em 1975, o projecto é aprovado por uma Resolução do Concelho
de Ministros, antecedido do acordo entre Portugal e Espanha sobre o uso dos rios internacionais (Minho, Douro, Tejo e
Guadiana) em 1968. Sobre este acordo importa referir o início da sua primeira epígrafe “Alqueva, aproveitamento hidráulico
de fins múltiplos”:
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“ O Convénio celebrado com a Espanha em 29 de Maio de 1968 para regular o uso e aproveitamento dos
troços internacionais dos rios Minho, Lima, Tejo, Guadiana, e seus afluentes atribui a Portugal o
aproveitamento do troço do Rio Guadiana que serve de fronteira entre as confluências com o rio Caia e ribeira
de Cuncos, na extensão de 65 km com um desnível de 50m. Foi assim possível projectar a barragem de
Alqueva, no rio Guadiana, junto da povoação com o mesmo nome, do concelho de Portel, de modo a constituir
uma grande albufeira…” E logo no segundo parágrafo “Se até ao Convénio de 1968 o aproveitamento de
Alqueva se inscrevia discretamente no Plano de rega do Alentejo, a partir dai assume evidente preponderância
no âmbito do referido plano hidroagrícola e torna-se assinalável novidade como potencial aproveitamento
hidroeléctrico, passando a apresentar-se bem vincadamente como grande aproveitamento hidráulico de fins
múltiplos, tanto mais que o abastecimento de água às populações e industrias da região alentejana,
nomeadamente ao complexo industrial de Sines, também exige recurso ao rio Guadiana e apresenta como
melhor solução técnico-económica a que se baseia nas infra-estruturas do aproveitamento de Alqueva”.
No ano de 1977 é criado um Gabinete Coordenador do Alqueva (Decreto-Lei nº 298/77), que será responsável pela gestão
financeira e técnica do Projecto. O empreendimento vai conhecendo múltiplas interrupções devidas em grande parte à
recusa de financiamentos pelas entidades internacionais, e pelo receio dos políticos, que colocaram grandes reticências se
o Estado deveria assumir o financiamento do projecto devido aos seus elevados custos. É decidido que novos estudos
deverão ser feitos, de forma a suportar a decisão final acerca do Projecto.
Durante os anos 80, apesar da decisão ministerial de recomeçar os trabalhos, a obra pouco mais avança. Em 1980, o
Governo decide resumir o Projecto à produção de energia e a funções de abastecimento (Resolução nº395/80). A
agricultura e a irrigação ficam de fora das funções do Empreendimento. Quatro anos mais tarde, já com Mário Soares como
primeiro-ministro, decide que a EDP deve reavaliar o Projecto Alqueva, focalizando-o somente na componente
hidroeléctrica (Decreto Lei nº 24-A/84).
A pouco e pouco, o Governo de Cavaco Silva, primeiro-ministro entre 1985 e 1995, começa a ter em consideração a
integração deste projecto no seu programa político. Portugal e Espanha tornam-se membros da Comunidade Europeia, e o
seu suporte financeiro torna-se num importante factor de decisão de prosseguir com o Projecto. O governo de Cavaco Silva,
anuncia em 1990 que o Alqueva só irá prosseguir se a Comissão Europeia conceder ajuda financeira para suportar os
custos da obra.
Um ano mais tarde, um consórcio luso-belga (Hidrotécnica Portuguesa, Tractbel e SEIA), promovido pela Comissão
Europeia, com o objectivo de estabelecer uma base de decisão sobre a construção ou não da Barragem, é seleccionado
para desenvolver uma avaliação global do Empreendimento. Em Maio de 92, o comissário europeu Bruce Millan visita
Alqueva e admite que o co-financiamento do projecto só será uma realidade, no caso de ficar demonstrado que este
projecto pode significar um efectivo desenvolvimento regional do Alentejo.

1201

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Depois uma avaliação a 24 opções de projectos, o consórcio luso-belga prevê a construção da Barragem do Alqueva,
fixando uma cota de 152 metros, destinada a irrigar 140 mil hectares. Foi igualmente defendida a construção de uma
reserva de menores dimensões, numa secção mais meridional do rio Guadiana, com o objectivo de fornecer água à rede
pública à região do Algarve e Espanha. Nestas opções, a energia hidroeléctrica é excluída, apesar de no futuro, a sua
viabilidade não ser rejeitada.
No ano de 1993, vários municípios, associações de desenvolvimento local e de agricultores exigem da parte do Governo
uma urgente implementação do Projecto Alqueva. No mês seguinte, o primeiro-ministro Cavaco Silva anuncia que os
trabalhos iriam começar, e no seguimento desta decisão é criada uma comissão para o Alqueva, dirigida por Adérito Serrão
(Decreto-Lei nº 305/93). O ano de 1995 é crucial para a implementação do Projecto do Alqueva, com a aprovação do
Estudo de Impacte Ambiental do Alqueva e a criação da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do
Alqueva, SA (Decreto-Lei nº 32/95), substituído a comissão anteriormente criada. Entretanto, a Comissão Europeia declara
que o financiamento do Alqueva só prosseguirá se for economicamente viável e a preservação do ambiente assegurada.
Em 1996, já com o novo governo socialista, dirigido pelo Eng.º António Guterres, decide que é mesmo para avançar o
Projecto Alqueva, com ou sem apoio da União Europeia (Resolução do Conselho de Ministros nº 8/96). Finalmente em
1997, a Comissão Europeia aprova o programa específico de desenvolvimento para a área do Alqueva (PEDIZA) no
Alentejo. Este programa faria parte da 4ª Prioridade – Reforço da base económica regional – da Estrutura da Apoio
Comunitário para Portugal (período 1994-1999). O PEDIZA era baseado em redor do projecto da construção da barragem
do Alqueva, apontando para o desenvolvimento do sector industrial, modernizando serviços, qualificando mão-de-obra e
desenvolvendo o sector agrícola, revitalizando toda a economia daquela região.
Outro marco importante foi o acordo entre Portugal e Espanha através da convenção da Albufeira, onde, tal como o acordo
de 1968 entre estes dois países, contemplava a implementação da Barragem do Alqueva, tornando-se num forte suporte à
decisão de prosseguir com o Projecto. Este acordava igualmente que Espanha permitiria um maior fluxo do caudal do Rio
Guadiana para Portugal, de forma a encher a Barragem do Alqueva.
Os trabalhos de construção prosseguiram durante a década de 90, e finalmente a 8 de Fevereiro de 2002, a primeira
comporta da Barragem do Alqueva é fechada, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro Eng.º António Guterres. Foi
um momento significativo na trajectória da barragem, a realização de um objecto de arquitectura, que originou tantas
tensões ao longo do seu processo de realização. Efectivamente, foi o concretizar de uma entidade que teimava permanecer
abstracta, de um projecto mítico que surgiu com o objectivo fundamental de resolver os problemas de uma região.
4. Visões Diferentes, Objectivos Diferentes
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A primeira parte deste trabalho procurou transmitir a importância da inclusão dos stakeholders em qualquer processo de
desenvolvimento, bem como introduzir um pouco da história que foi o processo de implementação do Empreendimento do
Alqueva, desde a primeira vez que foi anunciado no Plano de Irrigação para o Alentejo, em 1957, até ao dia em que foram
fechadas as comportas da barragem, em 2002. Sempre rodeado de muita discussão, o projecto da barragem do Alqueva
esteve sempre associado ao desenvolvimento económico da região do Alentejo, assente no sector agrícola. Mas os
contextos socio-económicos e políticos sempre desempenharam um papel decisivo no processo contínuo de reformulação
dos objectivos do empreendimento.
Quando o projecto inicial do Alqueva foi delineado em 1957, a justificação para a construção do empreendimento baseou-se
apenas num propósito: a irrigação. Encontrávamo-nos numa época onde a esmagadora maioria da população dedicava-se
à agricultura, a seca era um risco presente, e havia a necessidade de enfrentar esses problemas com resoluções, e a
solução passava pela constituição de uma reserva estratégica de água para a região: a Barragem do Alqueva.
Com a revolução democrática de 1974, o contexto social e económico da região sofre profundas alterações, a população
começa a abandonar a agricultura e começa o êxodo em direcção às grandes cidades. A região começa a perder a sua
força de trabalho e a sua principal actividade económica, e o Alqueva começa a ser visto como uma esperança, como forma
de fixar as pessoas à terra.
A década de 80 torna-se num marco para o futuro do empreendimento. O projecto experiência diversas mudanças politicas
e institucionais. Portugal e Espanha tornam-se membros da União Europeia, inicia-se o primeiro estudo de impacte
ambiental para o Projecto Alqueva e o governo espanhol apresenta a sua nova politica de recursos hídricos. Portugal
confrontado com essa nova politica, começa a temer uma redução do caudal do rio Guadiana, tornando-se imperativo
constituir uma reserva estratégica.
Hoje, o Alqueva é visto como um empreendimento de fins múltiplos: significa irrigação, produção de electricidade,
abastecimento de água às populações, turismo e lazer. Desde os políticos à população em geral, todos encaram este
projecto de fins múltiplos como uma solução inadiável para a região, o concretizar de um sonho que sempre gerou largo
consenso, que sempre gerou uma grande unidade em volta deste projecto, na região e na nação. Assim se explica o facto
de durante estes últimos 51 anos, o empreendimento tenha ajustado os seus objectivos às mudanças nos contextos sociais
e políticos.
5. As Expectativas dos Stakeholders

O grande projecto de desenvolvimento do Alentejo assente neste empreendimento, é hoje uma realidade para todos. Os
desafios que hoje se colocam na gestão dos recursos hídricos são grandes, e chegou o momento de conferir uma política
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de participação pública, de introduzir uma nova perspectiva, a dos stakeholders, na gestão dos organismos responsáveis
pelo desenvolvimento do empreendimento.
Desde o início do processo de implementação, o Alqueva tornou-se um símbolo de desenvolvimento, um símbolo que
ultrapassou as fronteiras da região e tomou proporções nacionais. Mas sempre houve um ponto em comum em todo esse
processo, o consenso que o Projecto Alqueva seria o motor de todo o desenvolvimento económico e social da região. Esse
consenso sempre conferiu uma forte coesão à região, construindo-se um mito em redor do projecto.
O Alqueva foi sempre visto como uma salvação para a região, o que contribuiu para um aumento das expectativas das
comunidades locais. Por isso, importa analisar e enquadrar com os objectivos propostos pelo Empreendimento de Fins
Múltiplos do Alqueva, as expectativas dos Stakeholders da região, e perceber até que ponto as visões do desenvolvimento
para a região assente neste empreendimento se tocam.
5.1. As Entrevistas
O objectivo das entrevistas passou por identificar e analisar as expectativas de todos os stakeholders, enquadrando-as nos
objectivos principais do Projecto, que potencialmente possam interessar ao organismo responsável pela gestão
Empreendimento do Alqueva, e que de alguma forma possam influenciar directa ou indirectamente a concretização dos
objectivos da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva.
Criada em 1995, a EDIA tem como objectivos conceber, executar, construir e explorar o Empreendimento de Fins Múltiplos
do Alqueva (EFMA), contribuindo para a promoção do desenvolvimento económico e social da sua área de intervenção, a
que correspondem total ou parcialmente 19 concelhos do Alto e Baixo Alentejo (EDIA: 2005). A sua missão é desenvolver
as diversas vertentes do Empreendimento, como a água, agricultura, ambiente, energia, inovação e turismo. O
desenvolvimento dessas vertentes passa pelos seguintes objectivos:

Objectivos do Projecto
A criação de uma reserva estratégica de água na região do Alentejo
Fornecer uma garantia de abastecimento de água às populações e indústria
Mudança progressiva do modelo de cultura na agricultura do Alentejo
Produção de electricidade
O desenvolvimento do Turismo
O combate contra a desertificação e mudanças climáticas
Intervenção organizada nos domínios do ambiente e património nacional
Incentivo ao mercado de emprego regional
Quadro 1 – Objectivos do Projecto de Fins Múltiplos do Alqueva (EDIA)
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Tendo como caso de estudo os concelhos na área de influência da Barragem do Alqueva (Figura 1), foram identificados 21
stakeholders (8 Câmaras Municipais, 6 ONG’S, 5 Associações de Agricultores e 2 Associações de Beneficiários de Obras
Hídricas) e inquiridas quanto às suas expectativas futuras sobre os benefícios do Empreendimento do Alqueva. A partir da
análise das respostas dos stakeholders, cruzaremos os seus discursos com os objectivos propostos pela EDIA.
O Quadro 2 sumaria o número de referências que cada stakeholder fez, tendo em conta os objectivos do Empreendimento
de Fins Múltiplos do Alqueva, de forma a compreender as suas expectativas futuras e de que forma se enquadram com o
modelo de desenvolvimento proposto para o Empreendimento.

Objectivos do Projecto

Referências

A criação de uma reserva estratégica de água na região do Alentejo

7

Fornecer uma garantia de abastecimento de água às populações e indústria

12

Mudança progressiva do modelo de cultura na agricultura do Alentejo

16

Produção de electricidade

0

O desenvolvimento do Turismo

21

O combate à desertificação e mudanças climáticas

0

Intervenção organizada nos domínios do ambiente e património nacional

2

Incentivo ao mercado de emprego regional

4

Quadro 2 – Objectivos referidos pelos stakeholders durante as entrevistas
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Figura 1 - Stakeholders entrevistados na área em estudo (elaboração própria)
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5.2. Conclusões das Entrevistas
Podemos concluir que os objectivos mais referenciados pelos stakeholders durante as entrevistas foram o desenvolvimento
do turismo, as progressivas mudanças no modelo de culturas na agricultura da região e o assegurar do abastecimento de
água às populações e actividades económicas.
Analisando as expectativas recolhidas pelos depoimentos dos stakeholders, podemos concluir que existe uma certa
homogeneidade nas respostas. Para melhor compreender essas conclusões, organizou-se as respostas em 4 tópicos:
a)

O Projecto


As opiniões são unânimes em considerar que existe uma excessiva demora de impactes positivos do
Empreendimento na economia da região;



Não tem correspondido às expectativas criadas pelas populações ao longo dos anos;



É um Empreendimento de grande dimensão que mudou a paisagem, mas não existe um
aproveitamento dos recursos;



As perspectivas futuras para o Empreendimento não são as mais animadoras, denotando-se algum
pessimismo nos impactes futuros para a região.

b)

O Turismo


Para os stakeholders, o Alqueva significa actualmente turismo;



Não querem que o turismo surja de uma forma indiscriminada, estando completamente empenhados
no desenvolvimento turístico de qualidade;



O Turismo poderá impulsionar de forma decisiva o crescimento do mercado de trabalho na região,
apoiado pelos projectos PIN programados para a região.

c)

d)

O Regadio


Os resultados do regadio para já têm sido modestos, na opinião dos stakeholders;



O regadio não é equitativo em todos os concelhos;



Esperava-se muito mais ao nível do Plano de Rega do Empreendimento do Alqueva;



Existência de grandes restrições no uso da água.

A Agricultura


As Expectativas criadas pelo sector agrícola à volta do Empreendimento, não são as mais favoráveis;



Não se tem sentido grande impacto da Barragem do Alqueva no sector agrícola;



As perspectivas futuras para a agricultura a partir do Alqueva são muito fracas;
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A agricultura é um sector-chave da região, e de grande vocação agrícola, e o Alqueva não deve ser
unicamente e só uma perspectiva de desenvolvimento turístico.

e)

Recomendações


Aposta num turismo devidamente enquadrado na região, salvaguardando os recursos naturais da
região;



Futuros transvazes a partir da Barragem do Alqueva, de forma a colmatar dificuldades no
abastecimento às populações e actividades económicas;



Criação de oportunidades de emprego, como forma de fixação da população e combate ao
despovoamento da região.

Conclusão
A Barragem de Alqueva
Minha barragem querida
Que a todos me eleva
Nasceste no Guadiana
E és filha de Alqueva
Tantos anos que levaste
Para seres construída
Agora tens muita água
Minha barragem querida
És filha do Alentejo
Albufeira preferida
Os campos são mais bonitos
E a terra terá mais vida
Graças à nossa barragem
Nunca mais será esquecida
Ficas no Alto Alentejo
A minha terra querida
Grupo Coral de Alqueva
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Quase 50 anos foram necessários para que chegasse ao Alentejo a barragem do Alqueva. Desde o nascimento do projecto
na década de 50, que o país viu o Alqueva como a grande solução para o desenvolvimento regional do Alentejo. Ao longo
da sua história atribulada, a construção da barragem foi conhecendo avanços e recuos, derivado das constantes mudanças
socio-económicas e políticas, tornando-se num mito que tardava a ser real, e que todos acreditavam ser possível
concretizar.
Durante o seu processo, sempre existiu uma certa aceitação prévia do país e em particular da região à grande mudança
que a barragem do Alqueva provocaria. Não existiu contestações, pois o grande projecto de remodelação do Alentejo já há
muito estava aceite. Hoje, espera-se muito deste empreendimento. Questiona-se acima de tudo, se de facto os objectivos
iniciais do projecto serão ainda válidos. O projecto quando concebido, tinha como objectivo desenvolver a região através da
promoção do sector agrícola apoiado na irrigação. Entretanto o contexto modificou-se, e o objectivo-chave para alcançar o
desenvolvimento regional do Alentejo, só poderia ser alcançado através da promoção do turismo na região.
Resta saber depois deste enorme esforço financeiro, de significativos impactos ambientais e sociais, se será este o modelo
de desenvolvimento a opção mais correcta para promover o desenvolvimento da região. Só o tempo dirá, mas será
importante existir uma concertação em volta deste projecto, não só da empresa que assegura a gestão do empreendimento,
mas envolver as perspectivas de todos os stakeholders da região. Adoptando esta abordagem, as organizações
responsáveis a quem compete o papel de gerir o Empreendimento Hídrico do Alqueva, aumentará a legitimidade das suas
acções, e reduzirão o fosso entre eles e os actores do território, introduzindo os seus pontos de vista, as suas expectativas,
contribuindo para o atingir dos objectivos propostos deste projecto de que muito se falou e se continuará a falar no futuro.
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O crédito agrícola como fator de fomento do desenvolvimento rural e da
agricultura familiar no Brasil 12
Luciene Rodrigues – UNIMONTES/ CesNova-UNL – rluciene@unb.br
Maria Elizate Gonçalves – UFMG/ UNIMONTES - elizete@cedeplar.ufmg.br
Sidinéia Souza Abrantes – UNIMONTES - sidineia.souza@gmail.com

A agricultura familiar é a principal criadora de postos de trabalho no meio rural brasileiro, constitui segmento
importante na geração de renda e emprego no país. Os agricultores familiares têm estratégias próprias de produção e
sobrevivência, respondendo de forma diferenciada a desafios e restrições. Na atividade agrícola, a oferta de crédito constitui
um fator relevante para fazer face às despesas no período entre o plantio, colheita e venda da produção. Tradicionalmente,
o sistema de crédito no Brasil beneficiou principalmente os grandes produtores, produtos voltados para a exportação e para
a região centro-sul do país (Kageyama, 1990). A partir de reivindicações dos próprios agricultores, o Estado busca corrigir
esse viés, com políticas específicas para estimular a agricultura familiar e combater a pobreza no campo. O objetivos do
estudo (i) verificar a relação entre oferta agrícola e crédito bancário; (ii) analisar a capacidade de pagamento dos
agricultores que contraíram financiamento por meio da relação crédito e receita líquida, com base nos Censos de 1985 e
1995/96, com valores atualizados para 2007.
Palavras Chaves: agricultura familiar, capacidade de pagamento, crédito rural, Minas Gerais.

1. Introdução
O crédito constitui elemento importante para viabilizar a produção. Na atividade agrícola, que requer tempo maior
no processo de produção, a oferta de crédito é um fator relevante para fazer face às despesas no período entre o plantio,
colheita e venda da produção. Os produtores que não dispõem de capital próprio, necessitam recorrer ao sistema financeiro
formal ou informal. Tradicionalmente, o sistema de crédito nacional, desde sua criação em 1965 até meados dos anos 1990,
beneficiou principalmente os grandes produtores, produtos voltados para a exportação e para a região centro-sul do país
(Kageyama, 1991). A partir de reivindicações dos próprios agricultores, o Estado busca corrigir esse viés, com políticas
específicas para estimular a agricultura familiar e combater a pobreza no campo, como o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.
12
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A agricultura familiar é a principal criadora de postos de trabalho no meio rural brasileiro, sendo
responsável por 76,9% do pessoal ocupado (IBGE, 1995/96). Ou seja, segundo o último censo agropecuário,
dos 17,3 milhões de pessoas ocupadas na agricultura, estima-se que 13,8 milhões estavam empregados na
agricultura familiar. Essa categoria é ainda responsável por 32% de todos os investimentos realizados no setor,
sendo os principais investimentos em instalação de novas culturas e na compra de animais. Dessa maneira,
nota-se que a agricultura familiar é segmento importante na geração de renda e emprego no país. Segundo
estimativas do INCRA (2006) a agricultura familiar gera uma renda média de R$ 104/ha/ano em contraponto a
R$ 44/ha/ano da patronal. Adicionalmente, contribui com cerca de 76,9% do emprego no meio rural, conforme
apontado anteriormente.
Os agricultores familiares têm estratégias próprias de produção e sobrevivência, respondendo de forma
diferenciada a desafios e restrições. Eles são portadores de racionalidade específica, fato que reduz a validade de
conclusões derivadas de uma racionalidade econômica única que supostamente caracteriza o comportamento maximizador.
O comportamento e a racionalidade dos vários tipos de produtores respondem a um conjunto amplo e complexo de
variáveis, como argumenta Chayanov (1986), que procura uma definição de campesinato cuja base seja a própria família e
as determinações que a estrutura familiar impõe sobre o comportamento econômico. Para Ellis (1988), sob o ângulo
econômico, os agricultores familiares (camponeses) são marcados por uma inserção parcial em mercados incompletos.
A agricultura familiar desempenha importantes funções na economia como (i) fornecedora de matéria-prima
agroindustrial a baixo custo; (ii) fornecedora de força de trabalho para os demais setores da economia; (iii) mercado
consumidor para as indústria de insumos agrícolas; (iv) financiadora do desenvolvimento de outro setores da economia; e
(v) geradora de divisas para o país. 13 Tais funções colaboram para a estabilização do sistema social, na medida que
contribui para a redução dos conflitos entre os diversos segmentos e dos custos da força de trabalho.
A estrutura social da agricultura capitalista contemporânea é permeada por unidades produtivas familiares com
traços de agricultura camponesa (reprodução simples) e unidades produtivas que são familiares, mas não camponesas,
sendo altamente integradas ao mercado. Abramovay (1992) chama a atenção para um ponto essencial, que inclusive
convergem marxistas e neoclássicos, que é o processo de transferência de renda da agricultura para o resto da sociedade
por meio do mecanismo de preços. A estrutura atomizada da oferta agrícola, aliada às políticas do Estado, imprime uma
função estratégica na reprodução social, ao permitir que o peso dos produtos alimentares nos custos de reprodução da
força de trabalho seja cada vez menor. Percebe-se, portanto, que o empreendimento familiar tem um peso decisivo na
oferta agropecuária, e em algumas funções macroeconômicas mais gerais.
Diante disso, o problema de pesquisa pode ser sintetizado na questão: em que medida os problemas de
financiamento rural e a capacidade de pagamento dos agricultores familiares são da esfera macroeconômica, relacionados
com o sistema de financiamento para o setor?

13

http://www.seag.es.gov.br/familiar.htm.
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Este trabalho procura perceber o contexto do problema do crédito para a agricultura familiar, atendo-se à resposta
da produção ao crédito e à capacidade de pagamento. São objetivos do estudo (i) Verificar a relação entre oferta agrícola e
crédito bancário; (ii) Analisar a capacidade de pagamento dos agricultores que contraíram financiamento por meio da
relação crédito de custeio/comercialização, crédito de investimento e receita líquida.
O estudo parte da hipótese de que os elevados índices de inadimplência devem-se a uma conjunção de fatores de
ordem estrutural (macroeconômica) e de ordem microeconômica. As questões estruturais não são resolvidas no âmbito
local e dizem respeito à relação desfavorável com o mercado de insumos e produtos agrícolas.
O texto encontra-se organizado em cinco itens: primeiro, esta introdução; segundo, os procedimentos
metodológicos, onde se explica como é calculada a capacidade de pagamento e o que se considera na categoria
agricultores familiares; no terceiro é feita uma análise de quem são os agricultores familiares, sua racionalidade econômica
e a resposta da agricultura a crédito; no quarto, discute-se a capacidade de pagamento dos agricultores familiares em Minas
Gerais (Censo de 1985 e 1995/96). Por último, são feitas as considerações finais.

2. Procedimentos Metodológicos
Neste ponto, torna-se importante explicitar o significado do termo “agricultores familiares” e como é feito o cálculo
da capacidade de pagamento dos mesmos. Este estudo teve como ponto de partida, na delimitação do universo familiar, o
recorte feito pelo INCRA/FAO (2000) que considera familiar o estabelecimento que atendia simultaneamente às condições:
(i) a direção dos trabalhos do estabelecimento exercida pelo produtor; (ii) o trabalho familiar superior ao trabalho contratado.
Adicionalmente, seria estabelecida uma área máxima como limite superior para a área total dos estabelecimentos
familiares. Segundo o INCRA, dentre os critérios utilizados para a definição do universo familiar são levados em conta a
força de trabalho, o estrato da área e a renda. No que refere à força de trabalho, a direção seria feita pelo próprio produtor
rural, resultando numa superioridade do trabalho familiar em relação ao trabalho contratado. A área dos estabelecimentos
familiares seria limitada a quatro módulos fiscais do município a que pertence o estabelecimento. Para o estado de Minas
Gerais o módulo fiscal médio equivale a trinta hectares, por isso, a escolha do limite em torno de 100 hectares. A renda do
estabelecimento também possui limites para que seja considerada familiar. No cálculo da renda bruta anual familiar (RBAF)
entram o valor bruto da produção ajustado (VBP) mais a receita agropecuária indireta (RAI) mais o valor da produção da
indústria rural (VPIR). A RAI é obtida somando-se a venda de esterco mais os serviços prestados a terceiros mais outras
receitas. O VPIR é igual à soma da produção de todos os produtos da indústria rural.
Todavia, no momento da coleta dos dados, não conseguimos acesso aos microdados do IBGE de modo a levar
em conta a força de trabalho, o estrato da área e a renda. A tabulação dos dados do censo agropecuário não permitem
distinguir agricultura familiar da agricultura patronal. Diante da impossibilidade de acesso aos microdados do censo
agropecuário (1995/1996), o critério para a definição dos agricultores familiares restringiu-se a apenas a uma das restrições
- a área do estabelecimento. Não que exista uma correlação direta entre níveis de capitalização e tamanho da área, mas
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estudos realizados no Paraná (a título de ilustração, entre outros), mostraram que a maioria dos agricultores familiares está
compreendida nos estratos de área com menos de 50 ha. Em Minas Gerais, que é o universo de estudo deste trabalho,
81,8% dos estabelecimentos familiares possuem área até 50 ha, enquanto apenas 17,8% dos estabelecimentos patronais
encontram-se neste estrato (1995/96).
Uma vez delimitado o universo familiar, para analisar a capacidade de pagamento dos agricultores familiares a
metodologia utilizada é semelhante à proposta por Villa Verde (2000). O cálculo da capacidade de pagamento da agricultura
familiar é feito por meio da análise dos dados do censo agropecuário de 1985 e 1995/1996, referentes à receita, despesas,
investimentos realizados e crédito obtido pela agricultura familiar em Minas Gerais.
A capacidade de pagamento pode ser medida pela relação entre receita e despesa, ou seja, entre ativo e passivo.
A receita deve pelo menos remunerar todos os fatores de produção envolvidos e deixar uma margem de lucratividade
normal. Busca-se verificar a participação dos empréstimos nas despesas de custeio e comercialização e nos investimentos
realizados pelo setor e calcula-se a receita líquida para relacioná-la com a receita bruta e estabelecer a margem de
apropriação. Feito isso, verifica-se o comprometimento da receita líquida em relação aos empréstimos efetuados. Esse
procedimento torna possível avaliar se os agricultores familiares têm capacidade para saldar seus compromissos
financeiros. Na determinação da despesa bruta (DB) é considerado o valor gasto na aquisição de fertilizantes/adubos,
compra de sementes, rações industriais, medicamentos animais, horas de trator, serviço de empreitada, empregados,
energia elétrica, além de outras despesas.
A Receita Bruta (RB) equivale ao total das receitas obtidas com a venda dos produtos.
Dessa maneira:
RL = RB – D
CP = P/RL
Onde:
RL= Receita líquida anual
RB = Receita Bruta
D = Despesas
CP = Capacidade de pagamento
P = Valor da prestação anual acrescida de juros
Analisar a agricultura familiar no Brasil é uma tarefa que requer um tratamento especial dos dados primários
disponíveis, pois as tabulações do Censo Agropecuário não permitem a separação entre agricultura familiar e patronal na
forma como os dados são disponibilizados, restringindo-se à estratificação segundo a condição do produtor, o grupo de
atividade econômica e os grupos de área total dos estabelecimentos agropecuários.
Assim, para o cálculo da relação financiamento/despesa, financiamento/investimento e a relação receita líquida e
empréstimos foi utilizado o critério do estrato de área. Algumas informações foram colhidas junto ao Banco de Dados da
Agricultura Familiar (SADE), informações estas que foram possíveis devido às tabulações especiais do censo agropecuário
(1995/96) elaborada pelo convênio INCRA/FAO e que dizem respeito à agricultura familiar e patronal. Entretanto, o banco
de dados do SADE não fornece as informações desagregadas da tabulação.
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3 Quem são os agricultores familiares no Brasil?
Utilizando microdados do Censo Agropecuário de 1995/96, o estudo realizado pelo INCRA/FAO determinou o
universo familiar pelos estabelecimentos que atendiam simultaneamente às condições: (i) direção dos trabalhos do
estabelecimento exercida pelo produtor; (ii) trabalho familiar superior ao trabalho contratado; e, (iii) área máxima regional
como limite superior para a área total dos estabelecimentos familiares. Com tal procedimento, estimou-se que existem no
Brasil cerca de 4,9 milhões de estabelecimentos rurais. Desse total, 85,2% são familiares, 11,4% patronais e 3,4%
pertencentes a instituições religiosas ou públicas.
A agricultura familiar é significativa do ponto de vista econômico, já que ocupando 30,5% da área, é responsável
por 25,3% do financiamento agrícola e 37,9% de toda a produção interna (conforme TAB. 1). Estes percentuais são
elevados, principalmente quando se considera que a pecuária de corte e a cana-de-açúcar, produtos tipicamente patronais
e de alto valor agregado, têm importante peso no VBP da agropecuária. O GRAF. 1 mostra a percentagem da participação
dos agricultores familiares no VBP por regiões do país, ressaltando a importância deste segmento nas regiões Sul e
Sudeste.
O percentual do VBP produzido pela agricultura familiar, demonstra a sua importância em produtos destinados ao
mercado interno e também entre os principais produtos que compõem a pauta de exportação agrícola brasileira. Os
agricultores familiares produzem 24% do VBP total da pecuária de corte, 52% da pecuária de leite, 58% dos suínos e 40%
das aves e ovos produzidos. Em relação a algumas culturas temporárias e permanentes, a agricultura familiar produz 33%
do algodão, 31% do arroz, 72% da cebola, 67% do feijão, 97% do fumo, 84% da mandioca, 49% do milho, 32% da soja e
46% do trigo, 58% da banana, 25% do café e 10% da cana-de-açúcar.
N o rd e s te
17%
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GRAF.1: Agricultores Familiares: Participação % das
no VBP do país.
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Fonte: INCRA/FAO (2000)
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A agricultura familiar é a principal geradora de postos de trabalho no meio rural brasileiro, sendo responsável por
76,9% do pessoal ocupado. Ou seja, dos 17,3 milhões de pessoas ocupadas na agricultura, 13,8 milhões estão
empregados na agricultura familiar. Essa categoria é ainda responsável por 32% de todos os investimentos realizados no
setor, sendo os principais investimentos (safra 1995/96) em instalação de novas culturas e na compra de animais.
No estudo feito pelo INCRA/FAO (2000), optou-se por utilizar a Renda Total de modo a captar os vários aspectos
da atividade produtiva dos agricultores familiares, entre os quais se destacam a inserção no mercado, a transformação e o
beneficiamento de produtos agrícolas no interior do estabelecimento e o autoconsumo. Foram estabelecidos quatro tipos de
agricultores familiares: o tipo A, com renda total superior a três vezes o valor do custo de oportunidade da mão-de-obra 14
(VCO); o tipo B, com renda total superior a uma vez até três vezes o VCO; o tipo C, com renda total superior à metade até
uma vez o VCO; e, o tipo D, com renda total igual ou inferior à metade do VCO.
1) Tipo A, RT > 3 VCO
2) Tipo B, VCO < RT ≤ 3VCO
3) Tipo C, VCO/2 < RT ≤ VCO
4) Tipo D, RT ≤ VCO/2
Na TAB. 1 são apresentadas algumas especificidades relacionadas aos tipos de produtores familiares descritos.
Nota-se que cerca de 40% dos estabelecimentos familiares pertencem aos produtores do tipo D, sendo que em tais
estabelecimentos está concentrada a maior parte do pessoal ocupado. Por outro lado, as maiores rendas, o maior VBP e o
maior volume de financiamento são verificados entre os produtores do tipo A.
TAB. 1: Brasil - Agricultores familiares – estabelecimentos, área, valor bruto da produção e financiamento total (FT), renda
total (RT), renda monetária (RM) e pessoal ocupado (PO) dos tipos A, B, C e D.

FAMILIAR/
Tipos

Qdade.

Àrea (%)

VBP (%)

Estab. (%)

Financ.

RT/Estab.

RM/Estab.

(%)

(R$)

(R$)

PO (% )

A

8,4

6,8

19,2

11,7

15.986,00

11.898,00

9,7

B

20,4

9,6

11,1

6,2

3.491,00

2.172,00

20,5

C

16,9

5,2

3,6

1,9

1.330,00

714,00

15,5

D

39,4

8,9

4,1

5,6

98,00

(104)

31,1

TOTAL

85,1

30,5

37,9

25,3

-

-

76,8

Fonte: INCRA/FAO (2000)

14

O valor do custo de oportunidade (VCO) foi calculado com base na diária média estadual, acrescido de 20% e
multiplicado pelo número de dias úteis do ano (260 dias). O VCO pode ser definido, genericamente, como o
valor da remuneração paga a um diarista na agricultura. Assim, VCO = 1,2 * diária média estadual * 260.
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Na tabela 1, observa-se que a agricultura familiar é responsável por 25,3% do financiamento agrícola, no país
(1995/96). Portanto, é importante fazer uma breve discussão sobre o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar).
3.1- Linhas de Crédito do Pronaf
O Pronaf possui diversas linhas de crédito para garantir financiamento e apoio à agricultura familiar. O Pronaf
grupo “A” é o primeiro crédito para os assentados da reforma agrária, destinado à estruturação de suas atividades
produtivas. Eles não podem ser identificados com base no censo agropecuário, pois este não possui informações sobre
estabelecimentos provenientes de assentamentos de reforma agrária. Os beneficiários definidos pelo Pronaf como
pescadores artesanais, extrativistas com exploração ecologicamente sustentável e “pequenos” aqüicultores não são
identificados dessa forma pelo Censo. Existe informação sobre receita da venda de peixes e rãs e de quantidade e valor
produzido da extração vegetal como um todo. Assim, estes beneficiários podem estar incluídos no Programa, embora não
seja possível identificá-los.
O Pronaf grupo “B” é a linha de microcrédito criada para combater a pobreza rural. Os recursos de investimentos
são destinados a agricultores com renda anual familiar bruta de até R$ 2 mil para financiar qualquer atividade geradora de
renda. Os agricultores pertencentes a esse grupo não contratam qualquer tipo de mão-de-obra não familiar.
O Pronaf grupo “C” beneficia com crédito de custeio e de investimento os agricultores com renda anual familiar
bruta superior a R$ 2 mil e inferior a R$ 14 mil.
O Pronaf grupo “A/C” é o primeiro crédito de custeio para as famílias assentadas da reforma agrária que já
receberam o financiamento do grupo “A”.
O Pronaf grupo “D” beneficia com crédito de custeio e de investimento os agricultores com renda anual familiar
bruta superior a R$ 14 mil e limitada até R$ 40 mil.
O Pronaf grupo “E” abrange os agricultores com renda familiar anual bruta entre R$ 40 mil e R$ 60 mil, que
passam a ter direito a linhas de crédito para financiamento e custeio da produção.
Existem ainda outras linhas de crédito como o Pronaf alimentos, que pretende estimular a produção de cinco
alimentos básicos da mesa dos brasileiros que são: arroz, feijão, mandioca, milho e trigo. Os agricultores terão 50% a mais
de crédito, em relação à safra passada, para a produção dessas culturas. O Pronaf mulher concede às agricultoras crédito
até 50% superior aos dos financiamentos de investimento dos grupos “C” e “D” para viabilizar seus projetos no campo. O
Pronaf jovem rural, Pronaf pesca, Pronaf agroecologia, Pronaf florestal, Pronaf pecuária familiar, Pronaf turismo rural,
Pronaf máquinas e equipamentos, Pronaf semi-árido, Pronaf cotas-partes, Pronaf agroindústrias e a linha de Recuperação
de Assentamentos são outras linhas de financiamento que visam atender cada agricultor dentro da sua real necessidade.
A partir dessa tentativa criteriosa de identificar esse grupo de agricultores e mostrar a heterogeneidade intragrupo, as formas de integração com o mercado, falta ainda buscar respostas a questões relacionadas com variáveis
econômicas: Em que medida os agricultores respondem a crédito? Qual a real capacidade dos agricultores de cumprir com
os compromissos financeiros? O item a seguir apresenta uma análise da relação crédito/produção agrícola no Brasil.
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3.2 Especificidades do financiamento e resposta da agricultura a crédito
A produção na agricultura tem especificidades em relação à produção na indústria. A importância da base natural a terra -, a perecibilidade dos produtos, o ciclo biológico que requer maior tempo de rotação do capital e a dificuldade de
compatibilizar o fluxo de gastos com o fluxo de receitas devem ser consideradas pelo sistema de financiamento no
momento de determinação dos prazos e carências.
No Brasil, até o início da década de 1950, a necessidade de capital-dinheiro na agricultura era pequena devido à
desmonetização parcial da produção. Isso se dava em virtude de relações de produção atrasadas, do baixo nível técnico ou
ainda devido à produção de muitos insumos no interior da própria unidade produtiva. O desenvolvimento do capitalismo
reduziu as condições que minimizavam a necessidade do capital-dinheiro na produção agrícola. O produtor passou a
necessitar, cada vez mais, de insumos e ferramentas da indústria no processo de produção.
Em 1965, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, estabeleceram-se as bases para assegurar que
parte dos recursos captados pelos bancos fosse dirigida para a agricultura. Essa foi uma forma de permitir a utilização dos
insumos modernos e de articulação da camada dos proprietários rurais com a indústria e a agroindústria. O instrumento que
viabilizou essa integração foi o crédito subsidiado. Assim, a agricultura não operava com o mercado financeiro em geral,
mas com o mercado financeiro agrícola, que era regido por condições mais favorecidas.
A partir de 1979, diante dos desequilíbrios macroeconômicos internos, ao buscar diminuir o déficit público, o
Estado reduziu as possibilidades de financiamento da agricultura pelo Tesouro Nacional. As altas taxas de inflação e de
juros nos anos 80 levaram a mudanças na captação dos depósitos em prejuízo para os depósitos a vista. Como o crédito
rural concedido pelos bancos comerciais estava vinculado ao volume desses depósitos, resultou numa redução dos
recursos disponíveis para investimento, custeio e comercialização agrícola. O crédito subsidiado foi o instrumento que
possibilitou a utilização de insumos e procedimentos técnicos considerados modernos:
“O Estado buscou implantar um padrão técnico-econômico por cima das condições de mercado e transformá-lo
no padrão dominante, modificando assim as próprias condições de concorrência e funcionamento dos mercados”.
(KAGEYAMA, 1990, p.162).
Depois de 1979, houve, de um lado, redução no volume de recursos e, de outro lado, mudança nas condições de
operação do crédito agrícola diferenciado. A agricultura perdeu o tratamento diferenciado em suas relações com o setor
financeiro. Houve, em termos de política econômica para a agricultura, nos anos 80, um deslocamento da ênfase do crédito
rural para a política de preços mínimos.

O crédito para investimento é importante para a própria agricultura, mas também para a indústria. Ele
permite às unidades de produção agrícola a implantação da base tecnológica que os capacita para o consumo
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corrente de insumos e máquinas produzidas pelo setor industrial. Assim, o crédito de investimento, do ponto de
vista da indústria, significa a formação e ampliação de mercado para os seus produtos.
O crédito de custeio complementa o crédito de investimento. Enquanto este promove a mudança da base técnica,
aquele sustenta o consumo corrente dos insumos industriais requeridos pela nova base. O crédito é, portanto, um
componente importante que pode afetar a produção e produtividade agrícola.
A partir da década de 1980 começa a ocorrer sensíveis reduções no volume de aplicações dos recursos
financeiros. Paralelamente à contração na oferta de crédito para o setor rural, as taxas de juros começaram a apresentar
índices positivos. Desde então, nota-se queda acentuada no volume de aplicações de crédito, havendo uma recuperação
em alguns anos, mas esta recuperação não se mantém.
3.2.1- Relação crédito e produção agrícola
Nota-se que não é clara a relação entre crédito e produção, por isso a controversa se a oferta agrícola está ou não
condicionada à concessão de crédito para o setor.
O GRAF. 2 mostra a evolução temporal do crédito e da produção agrícola, no período de 1965-2000, na
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GRÁF. 2 –Evolução temporal do crédito e da produção de grãos – 1965 a 2000
Fonte: Crédito: IBGE(1965 a 1968) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
BACEN (1969 a 2000) – Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br)
Produção: IBGE.

* Em dólares reais (1998=100).

Verifica-se, pelo gráfico, que até 1986 é clara a relação entre crédito e produção. Esse comportamento, grosso
modo, evidencia que a produção agrícola brasileira respondeu satisfatoriamente à concessão de crédito agrícola. Mas,
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desde então, não é nítida a tendência, por isso a controversa se a oferta agrícola está ou não condicionada à concessão de
crédito para o setor. Por isso, para aprofundar um pouco mais essa análise, admitir-se-á em princípio, que a relação
temporal entre crédito e produção pode ser mensurada por dois modelos econométricos do tipo das equações (1) e (2):
Yt = ACtα

(1)

Yt = ACt-1α

(2)

Em que Yt é o produto agrícola; A é o componente tecnológico, Ct e Ct-1 é o crédito agrícola no tempo t e t-1; e α é a
elasticidade do produto em relação ao crédito agrícola.
O GRAF.3 mostra a relação produção versus crédito, assim como o modelo (1) ajustado. O GRAF. 4 mostra a
mesma relação e o modelo (2) ajustado. Ambos os gráficos correspondem ao período de 1965 a 1986. Nesse período, há
evidências de correlação positiva entre as duas variáveis.
O modelo estimado a partir dos dados para o período 1987 a 2000, é apresentado no GRAF. 5. A linha de
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GRÁF. 3-Produção em função do crédito no GRÁF. 4-Produção em função do Crédito no
período t: 1965 a 1986
Fonte: ver gráfico 3.

período t-1: 1965 a 1986
Fonte: ver gráfico 3.
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GRÁF. 5 - Produção em função do Crédito no período t-1: 1987 a 2000
Fonte: ver gráfico 3.
Neste último modelo estimado é possível observar, pela reta de regressão, que não há um comportamento tão
claro entre ambas as variáveis. Isso é evidenciado, também, pelo valor do R2, bastante inferior aos valores obtidos nos
modelos anteriores. Nesse período, com taxas de juros real positivas, não se nota uma tendência clara entre crédito e
produção, necessitando de análise mais profunda por período e conforme a política econômica.

4- Capacidade de Pagamento dos Agricultores Familiares em Minas Gerais em 1985
e 1995/96.

A metodologia utilizada para os cálculos baseou-se no critério da área, em que os estabelecimentos
com até 100 hectares foram considerados como sendo de agricultura familiar, e acima de 100 hectares,
agricultura patronal. Os dados disponíveis não permitiram adicionar a restrição quanto à direção dos trabalhos.
Sabe-se que existem estabelecimentos com até 100 hectares que não são de agricultores familiares, assim
como, em determinadas regiões do país, a existência de agricultores familiares com estabelecimentos superiores
a 100 hectares. Todavia, a despeito de casos isolados, grosso modo, o recorte inclui a quase totalidade do
universo familiar, dado que existem, no Brasil, cerca de 4 milhões de estabelecimentos familiares rurais e destes,
cerca de 10% integram projetos de reforma agrária que surgiram a partir de 1985, distribuídos em mais de 3.000
assentamentos em 1.559 municípios brasileiros 15. A área média ocupada pelos agricultores é de 26 ha, sendo
que 87% dos estabelecimentos possuem menos de 57 ha. Os estabelecimentos familiares representam 85% do
total de estabelecimentos e ocupam apenas 30,7% da área agrícola do país (1995/96).
15

http://www.seag.es.gov.br/familiar.htm.
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Segundo o Banco de Dados da Agricultura Familiar (SADE), que são as tabulações especiais do censo
agropecuário 1995/96, 77% dos estabelecimentos rurais em Minas Gerais pertencem a agricultores familiares e apenas
22,1% pertencem a agricultores patronais. Todavia, estes ocupam cerca de 70% da área total, enquanto os agricultores
familiares ocupam apenas 30%. Em Minas Gerais, a agricultura familiar é responsável por 40% da renda gerada no meio
rural, e emprega 65% da mão-de-obra do campo e a patronal, apenas 35%. Esses números apontam a grande participação
da agricultura familiar na atividade agrícola mineira.
Feitas essas considerações, serão apresentados os resultados obtidos no estudo. A TAB. 2 apresenta as
despesas e financiamentos obtidos no setor, nos anos de 1985 e 1995, em Minas Gerais. As despesas realizadas referemse aos gastos para a manutenção da lavoura, como compra de fertilizantes, sementes, etc. As informações da TAB. 2
indicam que a maioria dos financiamentos para o custeio e a comercialização dos produtos agrícolas é para os agricultores
patronais. Porém, tanto para esses agricultores como para os agricultores familiares, houve decréscimo significativo nos
valores do financiamento em 1995 em relação a 1985, expresso pela variação percentual negativa, no período.
Tabela 2 - Despesas correntes e financiamento obtido (crédito de custeio e comercialização) segundo o grupo de
área - Minas Gerais - 1985 e 1995, a preços de 2007.
Grupo de Área Total (ha)

Despesas Correntes

Financiamento obtido

Relação Financiamento/

(Mil Reais)

(Mil Reais)

Despesa (%)

1985
Familiar

1995

3.570.672 3.551.139

Var %

1985

1995

Var %

1985

1995

-0,55

336.823

148.375

-127,01

4,16

9,48

Menos de 10

608.792

666.539

8,66

29.602

11.988

-146,93

4,86

1,80

10 a menos de 20

500.599

525.162

4,68

53.239

16.745

-217,94

10,63

3,19

20 a menos de 50

1194.090 1174.199

-1,69

122.371

51.993

-135,36

10,25

4,43

50 a menos de 100

1267.191 1185.239

-6,91

131.611

67.649

-94,55

10,39

5,71

Patronal

7.539.143 5.669.170

-32,97

839.006

484.478

-73,18

6,43

14,80

100 a menos de 1 000

5001.995 4277.201

-16,95

661.877

359.897

-83,91

13,23

8,41

1000 a menos de 10 000

2119.625 1391.969

-52,28

164.861

122.771

-34,28

7,78

8,82

363.136

-14,98

12.328

2.110

-484,27

2,95

0,58

9.220.309

-22,49

633.153 1.175.889

46,15

5,70

12,75

10 000 e mais

Total

417.523

11.109.815

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 1985 e 1995/96
Os valores desta e das demais tabelas foram atualizados segundo o IGP de janeiro de 2007.
Os dados mostram que entre 1985 e 1995 houve uma variação positiva nos valores das despesas correntes para
os agricultores familiares cujos estabelecimentos tinham até 20 ha. Para os estabelecimentos que tinham área entre 20 e
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100 ha notou-se uma redução nestas despesas. Quanto à agricultura patronal, houve uma redução nas despesas correntes
para os estabelecimentos dos diferentes tamanhos de área.
Verifica-se também que no ano de 1985 as razões financiamento / despesas foram superiores às razões
observadas em 1995, evidenciando que naquele ano os produtores tiveram um volume de financiamento mais elevado em
relação ao volume de despesas.
A TAB 3, que mostra a participação dos empréstimos (financiamento obtido) sobre os investimentos realizados
pelo setor, indica que houve uma grande redução nos investimentos realizados pelos agricultores, no período.

Tabela 3 – Investimentos realizados e financiamento obtido (crédito para investimento) segundo o grupo de área Minas Gerais - 1985 e 1995, a preços de 2007.
Grupo de Área Total (ha)

Investimentos Realizados

Financiamento Obtido

Relação Financiamento/

(Mil Reais)

(Mil Reais)

Investimento (%)

1985
Familiar

1995

2.247.544 1.083.724

Var %

1985

1995

Var %

1985

1995

-107,39

445.217

69.690

-538,85

19,81

6,43

Menos de 10

275.823

165.524

-66,64

36.383

8.495

-328,29

13,19

5,13

10 a menos de 20

314.393

158.104

-98,85

64.040

8.180

-682,89

20,37

5,17

20 a menos de 50

812.653

372.394

-118,22

169.617

24.211

-600,58

20,87

6,50

50 a menos de 100

844.675

387.702

-117,87

175.177

28.804

-508,17

20,74

7,43

Patronal

4.569.346 1.778.118

-156,98 1.329.255

139.206

-854,88

29,09

7,83

100 a menos de 1 000

3300.421 1332.208

-147,74

942.303

104.754

-799,54

28,55

7,86

1 000 a menos de 10 000

1100.103

405.615

-171,22

352.622

30.389

-1060,36

32,05

7,49

168.822

50.295

-235,66

34.330

4.063

-744,94

20,33

8,08

-138,20 1.774.472

208.896

-749,45

26,03

7,30

10 000 e mais

Total

6.816.890 2.861.842

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 1985 e 1995/96

A queda nos investimentos realizados foi mais significativa entre os agricultores patronais. Mas, de uma forma
geral, é possível observar uma relação inversa entre tamanho de área e investimentos, no sentido que quanto maior a área
do estabelecimento, maior a redução nos investimentos. Observa-se também uma variação negativa nos valores do crédito
obtido, no período. Neste caso, já não há uma relação clara entre área e crédito para investimento. A última coluna da
tabela, que apresenta a relação financiamento / investimento, revela que é basicamente na agricultura patronal que há uma
maior correspondência entre valor do financiamento obtido e valor do investimento realizado.
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A TAB 5 permite responder a um dos objetivos deste estudo, relacionado à avaliação da capacidade de
pagamento dos agricultores familiares. Essa capacidade pode ser mensurada por meio da relação receita (ativo) e despesa
(passivo). Ressalta-se que a receita deve pelo menos remunerar os fatores de produção e deixar uma margem de
lucratividade para o produtor.
Tabela 5 – Receitas Obtidas e Despesas Totais segundo o grupo de área - Minas Gerais - 1985 e 1995, a preços de
2007.

Grupo de Área Total

Receita Bruta (Mil

Despesas Totais

Receita Líqüida

Receita Líqüida/Receita Bruta

(ha)

Reais)

(Mil Reais)

(Mil Reais)

(%)

1985

1995

1985

1995

1985

1995

1985

1995

Var %

Familiar

7.830.147 5.768.125 5.036.175 4.416.798 2.793.971 1.351.326

35,68

23,43

-52,28

Menos de 10

1383.496

1166.764

818.630

811.580

564.865

355.184

40,83

30,44

-34,13

10 a menos de 20

1120.752

881.449

697.713

658.341

423.039

223.108

37,75

25,31

-49,15

20 a menos de 50

2720.272

1896.008

1714.755 1470.389 1005.517

425.619

36,96

22,45

-64,63

50 a menos de 100

2605.627

1823.904

1805.077 1476.488

347.415

30,72

19,05

-61,26

13.453.542 9.940.167 9.940.167 7.196.440 3.513.376 1.130.786

26,11

11,38

-129,44

Patronal

800.550

100 a menos de 1 000

9962.184

6184.239

6698.235 5144.758 3263.949 1039.481

32,76

16,81

-94,88

1 000 a menos de 10 000

3029.516

1864.275

2702.245 1644.424

461.842

278.711

10 000 e mais

Total

21.283.689

327.272

219.852

10,80

11,79

8,40

407.258

-77.845

-128.547

-16,86

-46,12

63,44

15.708.292 14.976.342 11.613.238

6.307.347

2.482.112

29,63

15,80

-87,53

539.687

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 1985 e 1995/96
Pode ser observado que, em termos monetários, houve uma diminuição na receita bruta dos agricultores, entre
1985 e 1995. Por outro lado, as despesas totais também sofreram uma redução no período, embora em menor magnitude.
Pode ser constatado que a receita obtida pelos produtores foi suficiente para pagar as despesas relacionadas ao processo
produtivo, além de gerar uma margem de lucro para o produtor rural. Entretanto, a receita líquida (receita bruta – despesas)
reduziu-se significativamente entre 1985 e 1995, resultando numa diminuição da lucratividade dos agricultores.
A TAB. 6 mostra que, em 1985, a porcentagem dos financiamentos na receita líquida dos agricultores é maior
quando se trata de crédito de custeio que para o crédito de investimento destinado aos agricultores familiares. O crédito de
custeio representa 12,58% da receita líquida para os estratos de área entre 20 e 50 ha, enquanto para menos de 10 ha, o
crédito de custeio representa apenas 5,24% da receita líquida. No caso dos agricultores patronais, a participação do crédito
de custeio na receita líquida chegou a 50,37% para os grupos de área de 1.000 a menos de 10.000 ha. Comparando os
dados de 1985 com os 1995, chama atenção o fato de uma grande queda na relação crédito de custeio e comercialização
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com relação à receita líquida em todos os grupos de área, com exceção do grupo com estabelecimentos acima de 10 mil
hectares. Observa-se comportamento semelhante para a relação crédito de investimento e receita líquida, com queda em
todos os segmentos exceto para o grupo acima de 10 mil hectares. Os dados mostram que os agricultores patronais
receberam mais crédito de custeio, comercialização e investimento que os agricultores familiares nos dois períodos
analisados. No caso da agricultura estudos como o de Hoff e Stiglitz (1993) mostram que há muitos tomadores com alta
probabilidade de default no mercado, porque a atividade agrícola não é capaz de produzir uma rentabilidade suficiente para
o pagamento do empréstimo. Entretanto, este estudo mostra que os agricultores familiares e patronais apresentam
capacidade de pagamento, pois os dados fornecidos pelo Censo Agropecuário de 1985 e 1995/1996 apontaram que a
parcela dos empréstimos na receita líquida não é tão elevada. Entretando, quando se observa a comparação da receita
líquida entre os dois anos, nota-se uma queda nos rendimentos do setor na ordem de 154,10%, fato que evidencia a
complexidade da questão em tela.
Tabela 6 – Relação Crédito e Receita Líquida, segundo o grupo de área - Minas Gerais - 1985 e 1995, a preços de
2007.
Grupo de Área Total (ha)

Receita Líquida
(Mil Reais)

1985
Familiar

1995

Var %

Relação Crédito de Custeio e

Relação Crédito de

Comercialização/

Investimento/

Receita Líquida (%)

Receita Líquida (%)

1985

1995

Var %

1985

1995

Var %

2.793.791

1.351.326

-106,74

Menos de 10

564.865

355.184

-59,03

5,24

1,03

-408,74

6,44

0,73

-782,19

10 a menos de 20

423.039

223.108

-89,61

12,58

1,90

-562,11

15,14

0,93

-1527,96

20 a menos de 50

1005.517

425.619

-136,25

12,17

2,74

-344,16

16,87

1,28

-1217,97

50 a menos de 100

800.550

347.415

-130,43

16,44

3,71

-343,13

21,88

1,58

-1284,81

Patronal

3.513.376

1.130786

-210,70

100 a menos de 1 000

3263.949

1039.481

-214,00

20,28

5,82

-248,45

28,87

1,69

-1608,28

1 000 a menos de 10 000

327.272

219.852

-48,86

50,37

6,59

-664,34

107,75

1,63

-6510,43

10 000 e mais

-77.845

-128.547

39,44

-15,84

0,76

2184,21

-44,10

1,46

3120,55

Total

6.307.167 2.482.112

-154,10

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Agropecuário 1985 e 1995/96
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Considerações Finais
A experiência brasileira mostra que a concessão de crédito não é a única maneira de desenvolver a
agricultura, mas é fator importante na atividade, pois esta requer um tempo maior que as de outros setores entre o início e
final do ciclo produtivo, devido ao ciclo biológico, especialmente para aqueles grupos desprovidos de capital próprio, como a
maioria dos agricultores familiares.

Deve-se destacar que o crédito constitui-se instrumento para o desenvolvimento de
determinadas atividades produtivas, com o efeitos na reprodução social do campesinato. Neste sentido,
o estímulo à agricultura familiar via linhas de crédito o mais adequado possível ao perfil da atividade
produtiva, torna-se fator relevante no combate a pobreza e na viabilização da atividade agrícola para os
grupos que não dispõem de capital para fazer face às despesas durante o processo produtivo. Neste
sentido, o Estado, por meio do PRONAF procurou responder às crescentes demandas dos agricultores
à margem dos benefícios das políticas públicas, cumprindo a dívida social com esse segmento de
agricultores, que contribui na geração de emprego e renda e outras funções macroeconômicas, na
concertação social.
O estudo buscou responder duas questões: a oferta agrícola responde a crédito? Os
agricultores, estão em condições de saldar suas dívidas com o financiamento? No primeiro ponto,
até 1986 é clara a relação entre crédito e produção. Esse comportamento, grosso modo, evidencia que a produção agrícola
brasileira respondeu satisfatoriamente à concessão de crédito agrícola. Mas, desde então, não é nítida a tendência, por isso
a controversa se a oferta agrícola está ou não condicionada à concessão de crédito para o setor. Depois de 1986, com
taxas de juros real positivas, não se nota uma tendência clara entre crédito e produção, necessitando de análise mais
profunda por período e conforme a política econômica.

Com relação ao segundo ponto, e por meio da análise dos dados dos censos de 1985 e
1995/96, observa-se que houve redução proporcional das despesas, porém de modo mais favorável à
agricultura patronal. O financiamento obtido reduziu para todo o setor, especialmente para o grupo de
agricultores familiares e a relação do peso do financiamento nas despesas correntes aumentou. Ou
seja, os dados do censo de 1995/1996 ainda não captam as possíveis correções no viés do sistema
financeiro com relação aos grandes produtores.
Percebe-se que a relação financiamento/investimento é crítica para o setor agrícola como um todo, embora a
queda do volume de investimentos bem como dos financiamentos concedidos tenha sido mais expressiva para a
agricultores patronal, o que o que pode ser um indício de maior elasticidade a crédito. Dos investimentos realizados no
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setor, os agricultores familiares foram quem mais investiram ao mesmo tempo em que, receberam menor parte dos recursos
destinados ao financiamento agrícola.
No que refere à receita, o estudo mostra perda de receita para agricultores familiares e patronais ao longo do
período, ou seja de 1985 a 1995. Porém, percebe-se que a queda de receita para a agricultura patronal foi mais expressiva.
Historicamente a agricultura patronal foi mais beneficiada por linhas de credito diversas, e possivelmente estaria sentindo
mais os efeitos da retirada das condições especiais do financiamento agrícola a partir de 1986. A queda da receita líquida
no geral, remete à relação desfavorável do setor com relação ao mercado de insumos e produtos, isto é, às condições
macroeconômicas mais gerais.
O estudo mostra que a receita obtida pelos produtores foi suficiente para pagar as despesas relacionadas ao
processo produtivo. Entretanto, a receita líquida (receita bruta – despesas) reduziu-se significativamente entre 1985 e 1995,
resultando numa diminuição da lucratividade dos agricultores.
Apesar de se constatar alguns aspectos desfavoráveis para os agricultores familiares ao longo do período (como
redução dos financiamentos obtidos e investimentos realizados), que podem ter contribuído para a redução dos lucros no
setor, no cômputo geral verificou-se uma rentabilidade advinda das atividades desenvolvidas por esses agricultores.
Desse modo, a agricultura familiar estaria a contribuir para a estabilização do sistema social, para a redução dos
conflitos entre os diversos segmentos e dos custos da força de trabalho. A estrutura atomizada da oferta agrícola, aliada às
políticas do Estado, imprime uma função estratégica na reprodução social, ao permitir que o peso dos produtos alimentares
nos custos de reprodução da força de trabalho seja cada vez menor. Os dados mostraram que os empreendimentos
familiares tem um peso decisivo na oferta agropecuária, e em algumas funções macroeconômicas mais gerais.
Adicionalmente, deixa fortes indícios de que além de questões microenômicas, existem questões estruturais com relação ao
financiamento para a agricultura familiar, cuja solução não se encontra somente no âmbito local, mas diz respeito à relação
desfavorável com o mercado de insumos e produtos agrícolas. Portanto, a questão da capacidade de pagamento dos
agricultores familiares é complexa e vai além de uma boa gestão dos recursos disponíveis “dentro da porteira”.
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Abstract

This study investigates the relative importance of region of origin associated with extrinsic (price,
brand, promotion) and intrinsic (grape, type of wine, colour, age, special references) cues in the
decisions of final consumers and small retailers to buy Portuguese quality wine. In order to attain this
goal we conducted a survey through face-to-face interviews in the Minho region. The results show that
the dominant factor of influence in the acquisition of wine is the region of origin, both for final consumers
and small retailers. Despite its importance, brand was not the principal variable to influence consumers’
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wine choice, while price has been regarded as a less important extrinsic quality cue. One interesting
result is the type of wine (“maduro” or “verde”) which seems to be the most preferred intrinsic cue for
final consumers and small retailers. The findings also indicate that the regions of Alentejo, Douro and
Verde are clearly the leaders in terms of customer acceptance.
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Introduction
A main source of competitive advantage for local firms is product differentiation with focus. Product
differentiation advantages derive from a variety of physical product properties and attributes which are regarded
by customers as unique when compared to competitors’ products. Focus strategy aims to build competitive
advantage in narrow segments of a market using differentiation characteristics, with niche suppliers primarily
catering for speciality product demands (Porter, 1985; Grant, 1993).
In the context of the competitiveness of regions, specificities such as soil, climate, history or local knowhow can be mobilised to qualify a region’s products and confer a competitive advantage on products originating
from a certain region. The returns of a region’s resources depend upon the ability of local firms to appropriate the
rents earned and whether consumers value the characteristics of the region that are associated with the product,
being thus disposed to pay a price premium (Freitas Santos and Cadima Ribeiro, 2003).
Research questions on region of origin effects are important, particularly in the context of lagged and
rural regions, as long as they can profit from opportunities available in the markets. Those economic
opportunities are often associated with the fact that, for a few products, information on region of origin seems
to lead to higher consumer preferences and a more positive attitude towards goods produced in such
territories. This is particularly the case when some kind of “consumers’ ethnocentrism” (Orth and Firbasová,
2003) can be found. This applies also to products with a strong cultural-historical background.
Portugal is known worldwide for its Port wine, produced in the northern part of the country and bottled
in the city of Porto. However, other quality wines are produced all over the country and their importance in the
domestic economy is undeniable both in consumption and exports. Porter (1994), invited by a group of
Portuguese firms (public and private) to study the competitive advantages of Portugal, has identified this
sector as a cluster and suggested some actions to improve its competitiveness. These actions emphasize
“better quality of the grapes firms long term investment, professional management and quality certification,
selection of target countries (UK and USA), study consumer behaviour, increase of super-premium wines and
protect Portuguese brands” (Monitor Group, 2003).
Also, the European Union, in the context of Common Agricultural Policy reform, has led both the public and
the private sectors to give more heed to regional products, feeling differentiation and quality improvement to be
the best responses to cost advantage losses incurred in the drop in agricultural prices support. Therefore,
regional products are supported by the European Regulations 2081/92 and 2082/92, which give producers the
opportunity to freely found a collective brand and a production reference standard, enforced by the national
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governments through a system of public guarantees on private control activities. To qualify for the use of
designation of origin label, agricultural regions must have historical tradition and geographic, cultural and social
specificity (Sodano, 2001).
In a previous study, Freitas Santos and Cadima Ribeiro (2002), found empirical support for the intuition
that region of origin effect can rival the importance of price, brand name or other product attributes in determining
consumer preferences. In the present study, region of origin effect is conceptualised based on consumer and
retailer perceptions, rather than adopting a hedonic price approach. This methodology does not allow to assess
how some extrinsic cues (e.g., price, brand or promotion) would affect consumer behaviour.
For the purpose of this study data was collected from Portuguese consumers and small retailers living in
the region of Minho in order to examine: first, the relative importance of extrinsic (price, brand, promotion) and
intrinsic (grape, type of wine, colour, age, special reference) cues in the decisions of final and intermediate
consumers to buy Portuguese quality wine; and, second, to identify the influence of specific Portuguese regions
of origin on the customer’s perception of the overall quality or superiority of a wine (perceived quality). Given the
importance of region of origin as a valuable asset and source of competitive advantage for a firm, our results
might be useful for producer’s investment decisions, retailers purchasing and selling strategies and for the design
of wine marketing campaigns.
In Section 1 we proceed to a brief review of empirical evidence which suggests that buyers might respond
to territory and other cues by paying more for or, at least, give preference to products endowed with specific
attributes. In Section 2, we refer to the research methodology. In section 3, based on two surveys, we investigate
the perceptions of Portuguese retailers and consumers regarding the region of origin and several other intrinsic
and extrinsic wine attributes. Section 4 examines the relative importance of specific Portuguese wine regions of
origin. Finally, we discuss our findings and suggest some marketing and policy implications that can be drawn
from the study.
1. Consumer behaviour and region of origin effects
Researchers in the area of international marketing have long made clear that country of origin has a
considerable influence on the evaluation of a product (Bilkey and Nes, 1982; Liefeld and Wall, 1993; Samiee,
1994; Elliott and Cameron, 1994). However, a review of marketing literature shows that consumers’ behaviour
may vary significantly, either in terms of motivation to purchase (why they shop), or in shopping behaviour
criteria (how they shop): “Some consumers view shopping as a purely utilitarian function, while others expect
hedonistic experiences” (Nicholls, Li, Kranendonk and Mandakovic, 2003, p.99).
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Culture, economic status and other country specific reasons can be strong cues in understanding
consumers’ shopping motivations (Balabanis, Diamantopoulos, Mueller and Melewar, 2001; Balabanis,
Mueller and Melewar, 2002; Pecotiach and Rosenthal, 2001; Nicholls, Li, Kranendonk and Mandakovic,
2003). Moreover, consumer ethnocentrism’s predictive ability of buying intentions seems to vary from country
to country and with the economic status of the population (Balabanis, Diamantopoulos, Mueller and Melewar,
2001), namely, females, older, less educated and poor people tend to be more conservative and more
patriotic than males, younger and wealthy people. Therefore, when consumers are not familiar with a
country’s product, country image may serve as the main cue for consumers to buy its products. In the
opposite sense, as consumers become familiar with a country’s product, country image begins to lose
importance in favour of other product attributes, namely brand name and price (Pecotiach and Rosenthal,
2001; Hui and Zhou, 2002).
The concept of ethnocentrisms originates from the fact, well documented in the literature, that, in a
large number of cases, consumers tend to give preference to domestic products in their purchase decisions.
The reasons behind this behaviour were presented by Sharma et al. (1995, cited by Balabanis, Mueller and
Melewar, 2002) as being: i) the fear of consumers of one country of economically harming their “beloved”
country by acquiring foreign products; ii) “the morality of buying imported products”; and iii) personal
prejudices against foreign products. Conversely, non-ethnocentric consumers are those who consider foreign
products as objects to be evaluated by their own merit and, in this context, tend to not valorise the country
source (Pecotiach and Rosenthal, 2001).
Consumers tend to use less other extrinsic cues, such as country of origin, quality or price, as the
familiarity with the brand increases. This conclusion is similar to Bilkey and Nes (1982), who advocated the
use of multi-cue studies in order to more objectively evaluate the effect of country image on the purchase
decisions made by consumers. Furthermore, following Pecotiach and Rosenthal (2001, p. 40) and others, we
can say that “price is rarely the most important or accurate cue used to evaluate product quality”.
Similar to country of origin, the study of region of origin effects seeks to understand how consumers
perceive products emanating from a particular region. From an information theoretic perspective, products
may be conceived as consisting of an array of information cues. Each cue provides customers with a basis for
evaluating the product. The study of informational cues has generated research on the impact of multiple
attributes on product’s preference, such as brand (Vranesevic and Stancec, 2003), region of origin and label
(Angulo et al., 2000; Coquart and Pouzenc, 2000; Skuras and Vakrou, 2002; Steiner, 2002), quality signals
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and regional reputation (Oczkowski, 1994; Combris et al., 1997; Steiner, 2002; Schamel, 2003), design
(Jennings and Wood, 1994; Kawamura, 1999) and packaging (Rocchi and Stefani, 2005).
Most of the previous empirical research on the intrinsic characteristics of wine indicates that wines from
regions with higher reputation may be preferred to those from regions with lower reputation [Lockshin and
Rhodus, 1993; Salolainen, 1993; Keown and Casey, 1995; Gil and Sanchez, 1997; Angulo et al., 2000; Skuras
and Vakrou, 2002, Steiner, 2002; Schamel, 2003; Freitas Santos and Cadima Ribeiro, 2003].
Portuguese consumers also evaluate the red wine more positively than the white, due to the better taste of
the former and a higher perception of quality (Nascimento, 2001; Freitas Santos and Cadima Ribeiro, 2003;
AESBUC, 2003). Health considerations could also explain the preference, as recent medical research, often cited
by the press, states that one glass of red wine is effective in preventing heart diseases (Boucheron, 1995; Garber
et al., 2000).
Age (number of years) of the product was another intrinsic attribute studied as consumers tend to evaluate
the older wines more positively than the younger ones, because it is generally known that the quality of wine
improves with age (Keown and Casey, 1995; Gil and Sanchez, 1997; Angulo et al., 2000; Schamel, 2003).
Moreover, consumers tend to evaluate the wines that contain special mentions on the label, such as “grape
variety” or “reserve” more positively than otherwise (Keown and Casey, 1995; Angulo et al., 2000; Steiner, 2002;
Schamel, 2003).
Regarding the extrinsic cues, we expected that consumers do not value wine based exclusively on its
physical characteristics but also on the brand. Specifically, the producer’s brand creates a reputation of wine in
the consumer’s mind which is often associated with quality of the region of origin. Both brand and region of origin
are cues giving consumers information on expected product performance, also serving to differentiate it from
other brands, as well as helping to motivate consumers to choose and purchase the product, thus making them
satisfied and loyal (Johansson and Nebenzahl, 1986; Vranesevic and Stancec, 2003).
The label on wine bottles provides important cues for consumers in a market where product attribute
information is imperfect and asymmetric. Even when the region of origin labelling is required, as in wines, it is
quite possible to manage the label (letters size, photos and drawings) in order to draw attention to the region.
Some labels clearly emphasise the region of origin in capital letters or symbols, while others emphasize the grape
variety or the producer’s name. When regions of origin do not possess a positive image in wine, firms may not
highlight the region of origin as part of their marketing strategy (Keown and Casey, 1995; Kawamura, 1999;
Steiner, 2002).
Some of the more common practices used by Portuguese retailers to promote wine are to feature
advertising on best product, displays and special events (wine fairs). Feature advertisements on best product
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(monthly, weekly) usually contain several pages of items with special prices, including wines, and are distributed
in or around the store. The types of displays differ by merchandising strategy and wines are usually displayed in
the store at the end of a major aisle or on an “island” in front of the store. Wine fairs are promoted by retailers in
cooperation with producers to create a special event where a selected set of wines are offered at a price
discount. Displays, along with retail feature advertising, may interact with wine fairs on some occasions.
Finally, price has traditionally been conceptualised as the sacrifice made by a consumer in order to obtain
a product. Consumer surveys which investigated price as an independent variable rarely found price information
to be the most important cue in evaluating wine. However, some variation in response could be expected in the
presence of other cues as judgments of the appropriate price will vary according to different factors. In a
Portuguese consumer survey (AESBUC, 2003) respondents rated price as the second most important factor
when choosing a wine (scoring 5.6 out of 7), which indicates that consumers actually consider price of some
importance, albeit not as crucial as region of origin (6.1 rating).
2. Methodology
The production of wines in Portugal is organised by designations of origin, geographical indications, regional
wines and table wines (Table 1).

Table 1 – Designations of origin and geographical indications of Portuguese wines
Designations of origin

Geographical indications

Vinho Verde, Chaves, Valpaços, Planalto

Minho, Trás-os-Montes, Beiras, Ribatejano,

Mirandês, Porto e Douro, Távora, Varosa, Lafões,

Estremadura, Alentejano, Terras do Sado, Algarve

Bairrada, Dão, Beira Interior, Encosta de Aire,
Alcobaça, Lourinhã, Óbidos, Alenquer, Arruda,
Torres Vedras, Bucelas, Carcavelos, Colares,
Ribatejo, Setúbal, Palmela, Alentejo, Lagos,
Portimão, Lagoa, Tavira, Madeira, Biscoitos, Pico,
Graciosa
Source: Instituto da Vinha e do Vinho (Wine and Vineyards Institute), 2001.
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The wines produced in regions with designations of origin can use DOC (controlled designation of
origin) and VQPRD (quality wine produced in designated region). The wines with geographical indications
only can put VQPRD. The regional wines cannot use DOC or VQPRD, because the producers are not willing
to fulfil the required regulations, but the place where the wines are produced can be indicated. Ordinary table
wines do not possess any geographical indication.
The bottles all have labels where some information about the wine and the firm is given: brand; region of
origin; DOC or VQPRD; category (white or red); year of production; other references (grape variety, reserve, etc.).
Based on the literature reviewed, the authors of this study developed two specific questionnaires with three
parts each. The first questionnaire, orientated towards the retailers, included a first part with nine questions to
define the profile of the sample. In the second part, Question 1 listed nine reasons to buy wine and Question 2 six
regions of origin of Portuguese wine. In both questions, the task for the respondents was to choose the three
main attributes or regions, ranking them by descending order. Part three of the questionnaire included ten
questions about the wine bought (brand, region of origin, colour, year of harvest, wine type, price, quality signals,
special references, quantities bought). The second questionnaire included a first part with twelve questions aimed
at capturing the respondents’ profile. The second and third parts of the questionnaire were similar to the one
addressed to the wine retailers.
The surveys were based on face to face interviews and respondents provided the data during February,
March and April 2007. Data were collected at a wholesaler (Makro) and a supermarket (Feira Nova), both located
in Braga, Portugal. We got 96 and 160, respectively, useable completed questionnaires. Table 2 shows the
samples profiles.
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Table 2 – Profile of the respondents
Variables

Sample 1

Sample 2

Number

%

Number

%

Male

77

80,2

140

87,5

Female

19

19,8

20

12,5

Café

19

19,8

Specialised store

2

2,1

Restaurant

59

60,4

Mini-market

9

9,4

Supermarket

2

2,1

Variety store

4

4,2

Hotel

1

1,0

21 - 40

45

28,1

41 – 60

69

43,1

More than 60

37

23,1

No answer

9

5,6

Alone

3

1,9

2 – 4 persons

121

75,6

More than 4 persons

11

6,9

No answer

25

15,6

Sex

Retailer format

Age

Size of the retailer
Between 1 and 3 employees

41

42,7

Between 4 and 8 employees

48

50,0

More than 8 employees

7

7,3

Size of the household

Frequency of visit to the wholesaler or retailer
Every month

6

6,3

14

8,8

Every week

72

75,0

78

48,8

Every two weeks

7

7,3

18

11,3

Other

11

11,5

50

31,3

Distance from the wholesaler/consumer
(in minutes)

1239

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

0 to 30

0

0,0

152

95,0

From 31 to 60

74

77,1

8

5,0

More than 60

22

22,9

0

0,0

Yes

58

60,4

159

96,4

No

38

39,6

1

0,6

Yes

32

33,3

21

13,1

No

64

66,7

137

85,6

2

1,3

Consumer of wine

Wine specialist

No answer
Freedom to choose wine
Total freedom

23

24,0

107

66,9

Shopping list

57

59,4

4

2,5

Repetition of previous buy

10

10,4

34

21,3

Other

6

6,3

15

9,4

Total

96

100,0

160

100,0

Table 2 shows that 80, 2% of the respondents were males, 60, 4% were restaurant owners, 75% visited
the wholesaler every week, 60, 4% consumed wine regularly and only 33, 3% of the respondents were specialist
wine buyers. From the same data, we can also conclude that: size of retailers was small (between 1 and 8
workers); the distance from the wholesaler was from 30 minutes to one hour (77, 1%) in terms of time spent in
travelling; and the freedom to choose was very limited (59,4% of the respondents bringing a list of the wine they
should buy).
Regarding the 160 consumers interviewed, 87, 5% were males. The dominant age group was the 41 to 60
years old group, representing 43, 1% of the respondents, followed by the 21 to 40 years old group, who
accounted for 28, % of the total interviewed persons. Mainly, the respondents lived in the Braga municipality itself
(72, 5% of the respondents), with retired people being the most important social wine consumer group (21, 3%)
and teachers being the second group (accounting for 10, 6% of the consumers). Regarding family size, 75, 6 % of
the respondents belonged to a household of 2 to 4 persons and 48, 8% of the surveyed consumers visited the
supermarket every week. Most of the respondents (95%) lived at walking distance (less than 30 minutes) from the
retailer, and 79% of them reported that they did not regularly visit wine fairs promoted by the supermarket.
Regarding wine consuming habits, about 37 % of the respondents indicated that they drank wine at lunch
and dinner; 30, 6 % had it just at one of the daily meals, and the remaining respondents said they drank wine
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occasionally. To the question “Do you consider yourself a wine specialist?”, 85, 6% answered that they didn’t, and
67% said they had total freedom to choose the wine. It is also interesting to note that 21,3% maintain the pattern
of previous acquisitions.
3. Wine attributes and the perception of consumers and small retailers
In order to determine what consumers and small retailers consider the dominant factors when choosing a
wine, we asked respondents to indicate the three most important attributes from a set of nine. According to Table
3, the respondents indicated that region of origin is the most dominant factor of influence in the acquisition of
wine, both for final consumers and retailers. In the case of retailers the next most important factor was brand,
followed by price, and type of wine, while among the consumers, the type of wine, the brand and the price also
scored highly. Although the relative ranking of the attributes is somewhat similar across respondents, the
consumers rated more attributes (nine) than the small retailers who indicated only five. These results are
consistent with previous empirical evidence of Freitas Santos and Cadima Ribeiro (2003) who have demonstrated
the importance of region of origin.
When asked for the second dominant factor, the differences of perception between retailers and final
consumers seem much more significant, with retailers emphasizing the brand and the region of origin and
consumers giving considerable importance to price and less to region of origin and brand.
The type of wine was pointed out by the retailers as the most important third dominant factor (36 out of 96),
while the majority of consumers (92 out of 160) had no opinion. Some of the consumers (only 12) indicated sales
promotion as being important in the process of buying the wine
Table 3 – Dominant factors of influence in buying wine
Dominant factor of influence

Attributes
1st Important

2nd important

3rd important

Region of origin

43 (102)

30 (30)

11 (3)

Brand

29 (16)

37 (26)

14 (10)

Grape

1 (2)

1 (3)

0 (1)

Type

11 (21)

12 (21)

36 (22)

Price

12 (11)

6 (41)

14 (13)

Colour

0 (5)

3 (8)

4 (6)

Age

0 (1)

0 (0)

1 (0)

Promotion

0 (1)

0 (3)

0 (12)
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Special reference

0 (1)

0 (0)

0 (1)

No indication

0 (0)

7 (28)

16 (92)

Total

96 (160)

96 (160)

96 (160)

Note: Data from consumers’ survey between parentheses.
Table 4 separates the data by freedom of choice for the first dominant factor in wine acquisition. The
results show that more than half (58 %) of the respondents from small retailers use shopping lists when region of
origin is the main factor of influence, while only 3 consumers out of 102 follow the same procedure. The brand
loyalty variable is a strong cue for small retailers but weak to the majority of consumers (68, 6%) who buy wine
with total freedom. Therefore, consumers seem more confident in the region of origin as an overall quality sign of
a wine than in a private brand. The wine type is associated with consumer brand loyalty instead of retailers who
associate price and type of wine with the shopping list.

Table 4 – Dominant factor of influence and freedom of choice
Freedom of choice

1st dominant factor of influence

Total

Region Brand Grape Type

Price

Other

origin
Total freedom

23 (107) 13 (70)

5 (9)

0 (1)

1 (12)

4 (8)

0 (7)*

Shopping list

57 (4)

25 (3)

16 (1)

1 (0)

7 (0)

8 (0)

0 (0)

Brand loyalty

10 (34)

3 (19)

4 (5)

0 (1)

3 (6)

0 (2)

0 (1)**

Other

6 (15)

2 (10)

4 (1)

0 (0)

0 (3)

0 (1)

0 (0)

Total

96 (160) 43 (102) 29 (16) 1 (2)

11 (21) 12 (11) 0 (8)

Note: Data from consumers’ survey between parentheses.
(*): 5 colour, 1 promotion and 1 special reference.
(**): 1 age.
It is also interesting to note that respondents (consumers and small retailers), rated low the intrinsic
characteristics of wine, such as colour, age, special references and grape. There is mixed empirical evidence
about the influence of intrinsic attributes in wine buyers’ behaviour. The study of Orth and Krska (2002), found
that colour is an important wine attribute for buyers in the Czech Republic, while Steiner (2002) clearly identified
red wine as having price premiums in England and Scotland. On the contrary, other studies (Nerlove, 1995;
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Schamel and Anderson, 2003) concluded that red wines were sold at a discount against white in Sweden and
Australia/New Zealand, respectively. Given the diversity of countries, the results reinforce the idea of wine as a
cultural product, strongly embedded in the history and culture of a “terroir”. Although with no statistical
significance, our previous research (Freitas Santos and Cadima Ribeiro, 2003) had already shown that
Portuguese consumers seemed to associate red wine with tradition, better quality and typical gastronomy. Of
course, the advertised health benefits so widespread in the media lately could also help to explain the results.
Additionally, as we see in Table 4, the results seem to stress that age, which improves some
characteristics of the wine (e.g., appearance, taste, flavour), has no major influence on the buying decision,
maybe because it represents to consumers and retailers a saving opportunity in storage costs, while, for
producers, the longer they store the wine the greater is its contribution towards the cost of production. In the
same way, the statement that wines with special references (marketing indications, such as reserve) have a
positive impact on consumer decision was not supported by the data. This empirical evidence is contrary to
Freitas Santos and Cadima Ribeiro (2003), who examined product intrinsic characteristics like age (more
years) and special attributes (such as reserve), concluding that both have positive effects on price.
The same applies to the indication of the name of the grapes on the label that, once again, in these
surveys, has been shown not to influence retailers and consumers decisions. Regarding this issue, a study by
Steiner (2002) pointed out the possible interaction between grape varieties and region of origin, saying that
“outstanding grape varieties are shown to have a strongly positive or negative regional impact on price just as
outstanding regions have a similar grape varietal impact”. On the contrary, Angulo et al. (2000) found that
grape variety did not influence wine prices in the Spanish market. In his turn, Schamel (2003) reported mixed
effects (positive and negative) of grape varieties on wine prices.
Those consumers that classified themselves as wine specialists (21 out of 32) gave major importance
to the region of origin. As second and third factors, came the type, the brand, the grape and the price, with
much lower valorisation levels. The non-wine specialists (86, 7% of the consumer respondents), 65,7%,
followed the same evaluation acquisition pattern, with the exception of the importance given to the grapes
cue, which was not considered to be a decision factor at all. The wine type and the brand were ranked closely,
assuming higher importance than the price (Table 5).

Table 5 – Dominant factor of influence and knowledge about wine
1st dominant factor of influence

Total
Region

Brand

Grape Type Price Other
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origin
Wine specialist?
Yes

32 (21)

18 (11)

No

64 (137) 25 (90)

9 (2)

0 (2)

3 (3)

2 (2)

0 (1)

20 (14) 1 (0)

8 (17) 10 (9) 0 (7)

Yes

58 (159) 31 (102) 17 (16) 0 (2)

4 (20) 6 (11) 0 (8)

No

38 (1)

7 (1)

Consumer of wine?
12 (0)

12 (0)

1 (0)

6 (0)

0 (0)

Note: Data from consumers’ survey between parentheses.
Taking the results from the retailers’ questionnaire, also in Table 5, we can see that both wine specialists
and consumers use the region of origin as a strong cue in their decision of purchasing a certain wine, while the
non specialist consumer placed more interest in the brand. In this case, the brand seemed to increase the
perceived quality of the wine and the probability of its acquisition. In this regard, the producer’s brand seems to
be able to create consumer loyalty and, to a certain degree, to defend the firm from the threat of competition.
Overall, we find that respondents’ evaluation of the different attributes of the wine is very limited, as they
are using only four factors (region of origin, brand, price, type of wine) to select a bottle of wine. Perhaps the most
notable finding, pooling consumers and retailers, is that region of origin is the main cue.
4. Region of origin and the perception of consumers
The reputation of a region is important when product quality cannot be observed in advance, as
consumers tend to use the quality of products offered by the same region in the past as an indicator of future
levels of quality (Bramley and Kirsten, 2007).
From the survey analysis (Table 6) it seems to emerge clearly that the regions of Alentejo, Douro and
Verde are the most preferred by the consumers and small retailers of Braga. The reputation of these regions
appears to reduce the information and search costs for buyers as it reveals quality differences. It is through this
function of signalling certain quality standards where consumers are induced to return and purchase new
products that a region becomes an asset for the local firm.
Table 6 – Most preferred regions of origin
Most preferred regions

Region of origin
1st preferred region
Douro

21 (34)

2nd preferred region
37 (47)

3rd preferred region
30 (6)
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Dão

2 (3)

4 (14)

20 (8)

Alentejo

55 (105)

34 (28)

5 (3)

Ribatejo

1 (1)

0 (0)

0 (1)

Verde

17 (12)

18 (18)

22 (10)

Beiras

0 (0)

1 (1)

0 (1)

Bairrada

0 (2)

0 (4)

3 (0)

Setúbal

0 (2)

0 (8)

0 (4)

Estremadura

0 (1)

0 (0)

0 (1)

Not indicated

0 (0)

2 (40)

16 (126)

Total

96 (160)

96 (160)

96 (160)

Note: Data from consumers’ survey between parentheses.
The least preferred are Beiras, Bairrada, and Ribatejo. These results are in line with Freitas Santos and
Cadima Ribeiro (2003), except the inclusion of Verde, which we had not considered in the first study, due to it not
being an ordinary Portuguese table wine, and the case of Dão wine, which was not valued as hypothesized by
the respondents. One possible explanation for this fact is that the majority of the respondents were living in the
Verde wine region.
As we mentioned earlier, these results offer some support for the proposition that, where it is not possible
to distinguish objectively between products on the basis of intrinsic qualities, consumers will resort to the use of a
region of origin cue as a surrogate quality index. Thus, some region’s physical resources (such as land and
climate) and tradition (historic and cultural background) can affect buyers perceptions towards wines produced in
a given region, or, at least, can affect the perception of some segments of potential consumers.
Another explanation concerns the image of the wine. If wines from regions of Alentejo, Douro and Verde
have a positive image, then the use of that wine makes the consumer feel better about him or herself. It may also
be the case that the product has the image that the consumer wants to project to other people. Besides, it can
happen that specialized regional products are fashionable. In this case, that is, if a person is concerned with what
other people think, then that person may care about the region of origin in order to impress others (Loureiro and
Mccluskey, 2000).
Table 7 associates region of origin and freedom of choice. It is interesting to note that, when the buyer has
total freedom to choose, the Alentejo wine is the most preferred region, but, if he brings shopping lists, Douro and
Verde also assume importance in the hierarchy of retailers’ purchase preferences. Additionally, consumers show
a high brand loyalty to Alentejo wines which suggests a positive link between region and brand.
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Table 7 – Region of origin and freedom of choice
Freedom of choice Total

1st preferred region
Douro

Alentejo

Verde

Others

Total freedom

23 (107) 7 (23)

12 (70)

4 (8)

0 (6)

Shopping list

57 (4)

11 (2)

33 (1)

10 (1)

3 (0)

Brand loyalty

10 (34)

2 (4)

6 (27)

2 (1)

0 (2)

Other

6 (15)

1 (5)

4 (7)

0 (2)

1 (1)

Total

96 (160) 21 (34)

55 (105)

16 (12)

4 (9)

Note: Data from consumers’ survey between parentheses.
Overall, respondents that considered themselves wine specialists have a similar behaviour to that of the
non specialists (Table 8). The exception to mention regards the consumer specialists, who valued the Douro
origin much more than expected.
Further, we can conclude that consumers (whether drinking wine at meals or not) do not differentiate
between region of origin. However, it is useful to remember that 37% of the 159 final consumers that answered
this particular question usually drink wine at both main meals (lunch and dinner).
Table 8 – Region of origin and wine knowledge/consumption of wine
1st preferred region

Total
Douro

Alent.

Verde

Others

Wine specialist
Yes

32 (21)

No

10 (9)

17 (10)

4 (1)

1 (1)

64 (137) 11 (24)

38 (94)

12 (11)

3 (8)

Yes

58 (159) 15 (34)

33 (104)

8 (12)

2 (9)

No

38 (1)

22 (1)

8 (0)

2 (0)

Consumer of wine?
6 (0)

Note:, Data from consumers’ survey between parentheses.
Conclusions
This study was conducted in Portugal using a supermarket/wholesaler-intercept survey. The data were
collected from two random samples, retailers (n= 96) and consumers (n=160), from the Minho region. The results
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indicate that the dominant factor of influence in the acquisition of wine was the extrinsic attribute region of origin.
Brand was the next most important factor, followed by price. It is interesting to note that both wine specialists and
consumers use region of origin as a strong cue in their decision of purchasing a certain wine, while the non
specialist consumer places more interest in the brand. The lowest importance was given to sales promotion,
despite the fact that a wine fair was taking place in the supermarket when the consumer survey was being
conducted.
The intrinsic attribute type of wine (“maduro”, “verde”) is rated with some importance among the
respondents (3rd place). The attributes that rank as the least important are colour, age, special references and
grape, which seem to not have any relevant influence on the wine consumer or the retailer purchasing decision.
The regions of Alentejo, Douro and Verde were shown to be the most preferred. The results obtained
through these surveys are in line with those of a previous study (Freitas Santos and Cadima Ribeiro, 2003). The
differences to underline have to do with the inclusion of the Verde wine region in the questionnaire, which we
didn’t consider in the first study, due to it not being an ordinary Portuguese table wine, and the case of Dão wine,
which was not valued as highly by the survey respondents. Perhaps consumer ethnocentrism could explain the
importance of Verde wine among respondents, as they are living in the heart of that region. This could be a major
limitation of this study, as it doesn’t allow us to generalise the results to the country. Another limitation comes
from the fact that we collected the answers in only two establishments (a wholesaler and a supermarket). That
means that the suppliers merchandising strategy could, at least at a certain level, have influenced customers’
choices.
Further, the results clearly show that Braga’s consumers and retailers have positioned the Portuguese
wine production regions of origin in a descending order, giving top priority to Alentejo, next Douro and then to
Verde.
The findings suggest that the use of territorial references is a promising strategy for local firms in order to
increase the market value of quality wines and sustain differentiation towards competitors (domestic and foreign).
Considering the implications of the results for the marketing strategy of the firm, we suggest that if the region of
origin has a positive image/reputation in the wine market, producers should give more visibility to it on the label
and use the region image in their marketing programs. A complementary approach to the market is the
identification of consumer groups (market niches) that are willing to spend a higher share of their budget to buy
products more able to respond to their particular needs.
On the contrary, producers from regions with lesser reputation in wine production should compete on
brand equity and marketing actions (market research, advertising, promotion, public relations), in order to
properly establish the uniqueness and the historical background of the product they are offering.
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