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RESUMEN 

"Dime cómo tratas tu patrimonio, te diré qué sociedad eres". Consideraciones en torno 

al recurso "patrimonio rural" en el marco de las políticas de planificación e intervención 

en territorios de baja densidad demográfica constituye un estudio de caso en la región 

Alentejo, Portugal. En las últimas décadas hemos asistido a un proceso de visibilidad 

social y mediática creciente de proyectos e iniciativas dirigidas a las zonas rurales, en 

el marco de las políticas de desarrollo rural, en las que gana fuerza la idea de 

revitalizar estos espacios, específicamente sus valores patrimoniales, para 

desencadenar nuevas reconfiguraciones territoriales. Entre estas reconfiguraciones 

estará la intención de promover el desarrollo regional a partir de los espacios rurales, 

capitalizando al efecto el mercado turístico, en el marco de una renovada estrategia 

de desarrollo, consubstanciada en lo que podríamos apodar una "nueva ruralidad". A 

partir de una metodología de base cuantitativa y cualitativa, el objetivo de esta 

comunicación es proponer un breve análisis de lo concepto "nueva ruralidad" para, 

posteriormente, presentar, en una perspectiva crítica, algunos posibles efectos 

(positivos y negativos) de la intervención en el patrimonio rural, en el marco de las 

políticas de planificación e intervención en territorios de baja densidad demográfica. 

Como base empírica, nos dirigimos a los resultados de un estudio empírico, a partir 

de un proceso de evaluación "ex ante" dirigido a un programa de desarrollo regional 

en Alentejo, Portugal. 

Palabras clave: Nueva ruralidade; Patrimonio Rural; Políticas de planificación; 

Territorios de baja densidad demográfica; Turismo. 

 

ABSTRACT 

"Tell me how you treat your heritage, I'll tell you what society you are." Considerations 

regarding the "rural heritage" resource in the context of planning and intervention 

policies in territories with low population density is a case study in the Alentejo region 

of Portugal. In the last decades we have witnessed a growing social and media visibility 

process of projects and initiatives directed at rural areas, within the scope of rural 

development policies, in which the idea of revitalizing these spaces, specifically their 
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heritage values, is strengthened to trigger territorial reconfigurations. Among these 

reconfigurations will be the intention to promote regional development from rural areas, 

capitalizing for this purpose the tourism market, within the scope of a renewed 

development strategy, consubstantiated in what we can call a "new rurality". Based on 

a quantitative and qualitative methodology, the objective of this communication is to 

propose a brief analysis of the concept of "new rurality", to present, in a critical 

perspective, some possible effects (positive and negative) of intervention in the rural 

heritage, within the framework of planning and intervention policies in areas of low 

population density. As an empirical basis, we draw on the results of an empirical study, 

based on an ex-ante evaluation process aimed at a regional development program in 

the Alentejo region in Portugal. 

Key words: New Rurality; Rural heritage; Planning policies; Territories of low 

population density; Tourism. 

 

RESUMO 

“Diz-me como tratas o teu património, dir-te-ei que sociedade és”. Considerações em 

torno do recurso “património rural” no âmbito das políticas de planeamento e 

intervenção em territórios de baixa densidade demográfica constitui um estudo de 

caso na região Alentejo, em Portugal. Nas últimas décadas temos assistido a um 

processo de visibilidade social e mediática crescente de projetos e iniciativas dirigidas 

às zonas rurais, no âmbito das políticas de desenvolvimento rural, nas quais ganha 

força a ideia de revitalizar estes espaços, especificamente os seus valores 

patrimoniais, para desencadear novas reconfigurações territoriais. Entre essas 

reconfigurações estará a intenção de promover o desenvolvimento regional a partir 

dos espaços rurais, capitalizando para o efeito o mercado turístico, no âmbito de uma 

renovada estratégia de desenvolvimento, consubstanciada no que poderemos 

apelidar de uma "nova ruralidade". A partir de uma metodologia de base quantitativa 

e qualitativa, o objetivo desta comunicação é o de propor uma breve análise do 

conceito "nova ruralidade" para, posteriormente, apresentar, numa perspetiva crítica, 

alguns possíveis efeitos (positivos e negativos) da intervenção no património rural, no 
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âmbito das políticas de planeamento e intervenção em territórios de baixa densidade 

demográfica. Como base empírica socorremo-nos dos resultados de um estudo 

empírico, a partir de um processo de avaliação "ex-ante" dirigido a um programa de 

desenvolvimento regional na região Alentejo, em Portugal. 

Palavras chave: Nova Ruralidade; Património rural; Políticas de planeamento; 

Territórios de baixa densidade demográfica; Turismo. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. SOBRE A EMERGÊNCIA DE UMA NOVA RURALIDADE: 

ALGUMAS BREVES CONSIDERAÇÕES  

 

Pensar o desenvolvimento em áreas rurais deprimidas, onde impera a escassez de 

recursos de diversa natureza (humana, financeira, material, entre outros) levanta 

frequentemente o problema do hiato que se pode estabelecer entre o que é proposto, 

em sede planeamento e de definição de políticas públicas, e o que, na prática, acaba 

por ser concretizado2.  

Muito embora o espaço rural continue a ser um laboratório de experiências e de 

propostas de solução, tendentes à procura de alternativas que conduzam ao respetivo 

desenvolvimento - entendendo-o na sua aceção mais lata, enquanto oportunidade 

para a rentabilização de recursos endógenos, visando a melhoria das condições de 

vida das populações locais3 - assiste-se com alguma regularidade a situações em que 

os atores locais envolvidos nestes processos, incluindo técnicos de planeamento, 

decisores políticos e futuros beneficiários, nem sempre convergem sobre as melhores 

                                                           
2 Para uma leitura mais aprofunda sobre este tema, consultar Alves João (2015). 
3 - Sobre a problemática do desenvolvimento local, entendido também como “desenvolvimento 
endógeno”, “ecodesenvolvimento”, “sustentável”, “alternativo”, entre outros adjetivos, existe já uma 
produção teórica substancial. No âmbito da investigação que levámos a cabo dedicámos especial 
atenção aos trabalhos de Almeida (1998), Amaro (1999), Cavaco (1999), Ferrão (2000), Henriques 
(1990), Lopes (1990), Oliveira (1993), Reis (1999), Reis e Lima (1998) e Silva (1987, 1988 e 1994).   
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estratégias para a utilização dos meios disponíveis em vista à concretização dos fins 

desejados. O resultado entretanto produzido resvala, muitas vezes, para situações em 

que tendem a imperar falsas imagens e expectativas goradas, nomeadamente por 

parte de quem deveriam ser os principais beneficiários – as comunidades autóctones. 

Com a realização da pesquisa subjacente a este texto, procurou-se aprofundar e 

avaliar o alcance real da utilização dos recursos patrimoniais locais, em contexto 

marcadamente rural, no âmbito da definição e implementação de programas de 

desenvolvimento regional/local, com finalidades de promoção turística de regiões e 

localidades.  

A hipótese central e orientadora do estudo consistiu em saber se, no caso específico 

da região Alentejo, correspondendo a um território de baixa densidade localizado a 

sul de Portugal, a aposta no património rural (materializado no caso em análise por 

via das suas «aldeias e vilas históricas») constituiria uma via privilegiada para o ensaio 

e implementação de projetos inovadores, estruturantes e revitalizadores do território 

rural da região, tendo como principal beneficiária a população local; ou se, a mesma 

aposta se resumiria apenas a mais um programa, caracterizado por boas intenções 

nos planos político e técnico, mas que, na prática, contribuiria para a criação de um 

mundo rural tornado “símbolo de exotismo” e simultaneamente “museu da ruralidade” 

(Moreno, 1999, p:411), em particular de uma ruralidade idílica e vocacionada para 

fruição urbana, processo a que Bourdieu, (in Reis e Lima, 1998, pp:344-345), se 

referiu de forma algo irónica e radical como “resultado duma folclorização que 

transforma o campesinato numa espécie de museu e converte os últimos camponeses 

em guardas duma natureza transformada em paisagem para os citadinos”.  

Esta visão dirigida às novas dinâmicas associadas ao mundo rural, muitas delas 

convergentes com a tese da reconfiguração do mundo rural em ordem a uma “nova 

ruralidade”, permite-nos fazer a ponte para um conjunto de abordagens e pistas de 

reflexão teórica, que a seguir procuramos sintetizar sem qualquer pretensão de 

exaustividade.  
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1.2. SOCIEDADE RURAL, SOCIEDADE DO LAZER E TURISMO 

Um dos filões teóricos comummente referenciado e transversal a trabalhos publicados 

no campo das ciências sociais, que partilham a problemática inerente às múltiplas 

transformações (sociais, económicas, entre outras) das áreas rurais, quer na forma 

de ensaios teóricos, quer na forma de pesquisas empíricas, corresponde às teses 

relacionadas com a emergência de uma “sociedade do lazer” (Ferreira, 1999, p: 316). 

A partir destas teses, tem emergido o argumento da descoberta da função recreativa 

e turística associada às áreas rurais, contribuindo para a afirmação de um conjunto 

de práticas e hábitos de lazer, materializando assim uma nova aceção do ócio, 

geralmente protagonizada por grupos sociais específicos, normalmente de 

proveniência urbana e vulgarmente conhecidos na terminologia da sociologia por 

“classes médias urbanas”.  

Outra linha teórica interpretativa das reconfigurações espaciais e sociais de que o 

mundo rural tem sido palco prende-se com a apologia de uma “sociedade pós-

moderna”, onde a busca de novos ideais e de valores (também eles designados de 

“pós-modernos”), começa a ser uma realidade por parte, essencialmente, das 

mesmas classes médias urbanas, que regressam ao espaço rural para procurar um 

estilo de vida mais calmo, longe do rebuliço tipicamente citadino (Reis e Lima, 1998). 

Com efeito, para alguns autores, a explicação inerente a um certo processo de 

“retorno ao campo” reside na “força mobilizadora de representações urbanas do rural 

como lugar de conservação de modos de vida tradicionais, agora revalorizados pela 

regeneração que proporcionam contra uma artificialidade contida nos ritmos de vida 

citadina” (idem, ibidem). 

Associada a esta visão dos espaços rurais surge a questão do turismo. Esta parece 

ser, aliás, uma dimensão incontornável na definição, planeamento e implementação 

de processos de desenvolvimento local no mundo rural que passam pela implicação 

do património rural. Com efeito, para alguns autores, a forma aparentemente mais 

fácil de promover hoje o espaço rural é associar-lhe uma vocação turística, um 

emblema ou logotipo, fazendo eco, nas suas entrelinhas, a enquadramentos 

ambientais únicos para lazer urbano. Cremos que o turismo, não sendo a única forma 
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de conferir utilidade aos processos de revitalização do património rural, constitui, 

todavia, uma hipótese a não ignorar, mas não a única, como se de uma tábua de 

salvação ou um milagre se tratasse e que tudo permite solucionar, nem que seja à 

custa da criação ou artificialização de uma especialização económica, vulnerável e 

dependente de dinâmicas exógenas. Para além dele – o turismo - outras vertentes 

necessárias à criação de condições de sustentabilidade poderão e deverão ser 

equacionadas.  

É a partir deste pressuposto que damos a conhecer os principais resultados de um 

trabalho de avaliação «ex-ante» dirigido a um programa de abrangência regional e 

levado a cabo há alguns anos atrás no território do Alentejo, em Portugal (CCDRA, 

1999). 

 

2. Material e Métodos 

Os resultados apresentados neste texto decorrem de uma investigação realizada a 

partir da implementação de uma estratégia metodológica de cunho qualitativo, onde a 

pesquisa de terreno, as visitas regulares aos territórios estudados, a análise minuciosa 

de diversos documentos (incluindo estatísticas regionais e locais, relatórios técnicos 

elaborados pelas autarquias, diagnósticos e planos de ação candidatos ao programa 

de abrangência regional avaliado) permitiram aceder a um acervo documental rico e 

diversificado. Complementarmente a esta análise documental, acresce a realização 

de várias entrevistas dirigidas a responsáveis políticos e a equipas técnicas envolvidas 

em alguns dos processos estudados. 
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3. Resultados 

 3.1. O projeto “Revitalização de aldeias e vilas históricas da região 

Alentejo”: dimensões de análise no diagnóstico e no plano de 

ação/proposta 

Importa começar por referir que existem na região Alentejo várias aldeias e vilas que, 

pela sua história, cultura e património, se podem constituir como fatores 

impulsionadores do desenvolvimento regional e local, nomeadamente no que 

concerne às possibilidades que oferecem para a dinamização, por exemplo, do 

turismo regional. 

É partindo desta constatação que surge o programa “Revitalização de aldeias e vilas 

históricas da região Alentejo” promovido pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), constituindo um ensaio de 

integração do património histórico e cultural construído no processo de 

desenvolvimento global da região, através da sua inscrição no III Quadro Comunitário 

de Apoio (1994-1999). Os objetivos específicos decorrentes deste programa podem 

ser sintetizados em: recuperação e revitalização de aldeias e vilas de reconhecido e 

importante património arquitetónico e cultural; integração de aldeias e vilas históricas 

na oferta e na organização do turismo da região; contribuição para a preservação e 

aproveitamento turístico do património histórico-cultural da região (CCDRA, 1999)4.  

Selecionadas as localidades a abranger, as respetivas equipas de planeamento foram 

convidadas a elaborar um diagnóstico e um plano de ação, de acordo com um 

conjunto de princípios orientadores comuns (definição de objetivos, de estratégias e 

de ações concretas, calendarizadas e acompanhadas pela identificação de parceiros 

a mobilizar). Tanto os diagnósticos, como os planos de ação, convergiam para um 

conjunto de dimensões analíticas, embora com pesos distintos em termos de 

                                                           
4 As aldeias e vilas selecionadas foram: Distrito de Portalegre (Alegrete, Alter Pedroso, Amieira do 

Tejo, Castelo de Vide, Flor da Rosa, Marvão, Ouguela, Cabeço de Vide, Avis, Belver); Distrito de 
Évora (Évoramonte, Juromenha, Terena, Monsaraz, Alcáçovas); Distrito de Beja (Mértola, Santo 
Aleixo da Restauração, Alvito e Barrancos/Noudar). 
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valorização, quer enquanto elementos inerentes aos respetivos diagnósticos, quer 

depois, enquanto vertentes de intervenção no quadro do plano de ação a executar. 

As dimensões em causa foram, no capítulo do Diagnóstico: i) dimensão 

arquitetónica/urbanística, ii) dimensão ambiental/paisagística, iii) dimensão 

socioeconómica e cultural, Iv) dimensão patrimonial e arqueológica, v) dimensão 

turística; No capítulo da Proposta: i) dimensão arquitetónica, urbanística e 

ambiental/paisagística, ii) dimensão socioeconómica e cultural; iii) dimensão 

arqueológica/sistema defensivo e patrimonial, iv) dimensão articulação inter-regional 

e acessibilidades, v) dimensão sensibilização pedagógica e promoção turística. 

A observação de pesos diferentes conferidos às mesmas dimensões de análise, tanto 

na fase de diagnóstico, como na fase da proposta, na generalidade dos planos de 

ação estudados, demonstra uma tentativa de convergência, nos dois momentos, para 

uma intervenção no território de forma consistente e alinhada com os recursos 

diagnosticados a nível local e posterior tradução em propostas concretas.  

 

 

4. DISCUSSÃO 

4.1. ENTRE O DIAGNÓSTICO E A PROPOSTA: CONVERGÊNCIAS E 

DIVERGÊNCIAS 

Do cruzamento entre a fase de diagnóstico e a fase da proposta é possível 

reconhecer, num primeiro plano, a preocupação por conferir uma perspetiva 

pluridimensional inerente aos processos de desenvolvimento local e regional. Todavia, 

analisando de forma mais pormenorizada identificam-se enfoques distintos, 

salientando-se, por exemplo, no que concerne à fase da proposta, uma clara 

incidência em iniciativas, ações, medidas e projetos inscritos nas dimensões 

“arquitetónica/urbanística”, “socioeconómica/sociológica”, “turismo” e “sensibilização 

pedagógica” sobre os temas do património e da cultura. No caso da dimensão 

“turismo”, salienta-se o facto desta assumir, sobretudo no capítulo da proposta, uma 
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importância acrescida, caraterística comum à generalidade dos planos de ação das 

aldeias e vilas históricas. 

Com efeito, a conjugação dos domínios de incidência mais significativos, subjacentes 

aos planos de ação local analisados, permite constatar que a generalidade dos 

mesmos planos consagrou uma importância notória e assumida das estratégias de 

intervenção direcionadas para a área do turismo, através de uma diversidade de 

ações e projetos, quer de cariz mais físico-construtivo (equipamentos, estruturas, 

instalações...), quer de natureza mais promocional (divulgação sob vários tipos de 

suporte publicitário, campanhas), quer ainda  recorrendo a um pacote de iniciativas e 

ações direcionadas para programas de animação, definição de percursos educativos 

e formativos, entre outros projetos.  

Se por um lado o turismo ocupa um lugar de destaque nos programas de 

desenvolvimento regional e rural, não é menos verdade que o património rural se 

apresenta como um dos principais e mais emblemáticos símbolos do consumo cultural 

e turístico das mesmas regiões e localidades rurais5. São múltiplas as utilizações do 

património rural em prol do turismo. Quer as festas e festivais regionais, quer ainda a 

gastronomia, o artesanato e os sítios arqueológicos, como a transformação de 

castelos, solares, moinhos e quintas em complexos hoteleiros e pousadas para a 

juventude, todos estes sinais de reutilização do património rural para outros fins 

diferentes dos originais para os quais alguns deles foram criados, evidenciam uma 

possibilidade alternativa de gerar riqueza local. 

Todavia, não desvalorizando os ganhos que se podem obter com a definição de 

políticas de planeamento e desenvolvimento regional e local, em territórios de baixa 

densidade, convém ressalvar que tanto o património rural, como o turismo – cultural e 

rural – não podem (não devem) ser interpretados como as tábuas de salvação do 

mundo rural, ou por outras palavras, não devem constituir a panaceia para os 

problemas rurais. Neste sentido, para que o turismo cultural e rural possa ser 

interpretado como uma estratégia de desenvolvimento local, beneficiando da 

                                                           
5 - Basta abrir qualquer desdobrável turístico para encontrar referências ao património, convidando o 
turista a visitar e a fruir. 
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existência de recursos patrimoniais, é preciso ter em conta alguns pressupostos, entre 

os quais começar por contrariar a ideia errónea de que o turismo cultural/rural tudo 

resolve, uma vez que os produtos que são rentáveis do ponto de vista económico e 

social num determinado lugar e para uma clientela específica, podem não o ser noutro. 

 

5. CONCLUSÕES 

A finalizar, importa referir que encarar as aldeias e vilas históricas, localizadas em 

territórios frágeis do ponto de vista socioeconómico, como laboratórios vivos para o 

ensaio de estratégias de desenvolvimento assentes na valorização dos seus recursos 

patrimoniais, em íntima associação com o turismo (cultural), pode favorecer uma 

renovada leitura e apropriação do património rural, desde logo pelas próprias 

comunidades locais. Neste particular, a permanência ou simples passagem de turistas 

pode contribuir para a dinamização de atividades económicas, criando emprego, 

introduzindo novos hábitos nas comunidades, um dos quais a (re)aproximação das 

populações ao seu património, motivando-as para o protegerem, reabilitarem e 

usarem6, o que já em si pode significar um resultado positivo.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Almeida, João Ferreira de (1998), “A Agricultura nos processos de desenvolvimento” in  Presidência da 
República, Perspetivas de Desenvolvimento do Interior, Coleção Debates, Colóquio Promovido pelo 
Presidente da República durante a Jornada da Interioridade em Idanha-a-Nova, Junho de 1997, Lisboa, 
INCM, pp:23-30. 

 Alves, João Emílio, (2015), Património Rural e Desenvolvimento. Do discurso institucional às 
dinâmicas locais, Paris, Nota de Rodapé Edições. 

Amaro, Rogério Roque (1999), “Elementos para um desenvolvimento integrado da Serra do Caldeirão” 
in FREITAS Eduardo e FERREIRA, Vítor Matias (org.), A Serra do Caldeirão. Roteiro Sociocultural, 
Faro, In Loco.  

                                                           
6 - A visão do turista como “fonte de receita financeira potencial” é um dado importante e incontornável 
para a afirmação de uma estratégia de desenvolvimento local, por exemplo associado ao recurso 
“património urbano”, enquanto produto atrativo, numa determinada comunidade ou sítio (Fortuna, 1995, 
pp:18), leitura que nos parece perfeitamente adaptável para o caso aqui em estudo.   

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 2 (Octubre 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

186 

 

Cavaco, Carminda, (1999) Desenvolvimento Rural: Desafio e Utopia. Estudos para o Planeamento 
Regional e Urbano, nº50, Centros de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa. 

CCDRA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Alentejo, (1999), Projeto 
Revitalização de Aldeias e Vilas Históricas da Região Alentejo, Documento de trabalho. 

Ferrão, João, (2000), “Relações entre Mundo Rural e Mundo Urbano: Evolução histórica, Situação atual 
e Pistas para o futuro” Sociologia - Problemas e Práticas, nº 33, CIES, Celta Editora. 

Ferreira, Carlos, (1999) “Reencontros com o Mundo Rural: dos lazeres turísticos à fixação de novos e 
velhos residentes” in Carminda Cavaco, Desenvolvimento Rural: Desafio e Utopia. Estudos para o 
Planeamento Regional e Urbano, nº50, Centros de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa. 

Fortuna, Carlos, (1995), “Turismo, Autenticidade e Cultura Urbana: Percurso teórico, com paragens 
breves em Évora e Coimbra” in Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 43, Coimbra, CES. 

Henriques, José Manuel, (1990), Municípios e Desenvolvimento – Caminhos Possíveis, Col. Estudos/2, 
Escher, Lisboa. 

 Lopes, Raul Gonçalves, (1990), Planeamento Municipal e Intervenção Autárquica no Desenvolvimento 
Local, Col. Estudos/1, Escher, Lisboa.  

 Moreno, Luís, (1999) “A Serra do Açor e o Piódão: Refúgios de uma ruralidade recriada” in Carminda 
Cavaco, Desenvolvimento Rural: Desafio e Utopia. Estudos para o Planeamento Regional e Urbano, 
nº50, Centros de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa. 

 Oliveira, A Cândido, (1993) “Autarquias Locais e Desenvolvimento: novos e importantes desafios”, in 
COSTA, Manuel da Silva e NEVES, José Pinheiro das (Coord.), Autarquias Locais e Desenvolvimento 
– Atas do Colóquio “Autarquias Locais e Desenvolvimento”, Biblioteca das Ciências do Homem, Ed. 
Afrontamento, pp:171-185. 

Reis, Manuela e Aida Valadas de Lima, (1998), “Desenvolvimento, Território e Ambiente” in VIEGAS, 
José Manuel e COSTA, António Firmino (Org.), Portugal: Que Modernidade?, Oeiras, Celta Editora, 
pp:329-363. 

Reis, Manuela, (1999), “Cidadania e Património. Notas de uma pesquisa sociológica” in Sociologia – 
Problemas e Práticas, nº29, Oeiras, CIES/CELTA, pp:77-94.  

Silva, A. Santos, (1987), “O Sociólogo como Técnico e Agente de Desenvolvimento”, in Sociologia – 
Problemas e Práticas, nº 3, Novembro, Lisboa, CIES/ISCTE. 

Silva, A. Santos, (1988), “Produto Nacional Vivo: uma cultura para o desenvolvimento”, in A.A.V.V., 
Atitudes, Valores Culturais e Desenvolvimento, Lisboa, SEDES. 

Silva, A. Santos, (1994), “O que é o Desenvolvimento Integrado? Uma reflexão com ilustração 
empírica”, in Dinâmicas Locais, Cidadania e Desenvolvimento Local, Atas do Encontro de Vila do 
Conde, Lisboa, APS. 

 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente

