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Resumo 

O espaço rural contemporâneo tem assistido à emergência de novas formas de ocupação e utilização do 

solo que configuram um processo de transformação física, funcional e simbólica do território. Neste contexto 

de transformação debate-se a vocação habitacional do espaço rural, associada ao fenómeno da 

contraurbanização e a um novo movimento social de retorno ao campo que procura desenvolver novas 

formas de habitat humano - associado a novos estilos de vida e a anseios por comunidade, contacto com a 

natureza e consumo responsável – que configuram um espectro de propostas diversas, mais ou menos 

arrojadas, para o aprofundamento da sustentabilidade. 

A incidência territorial e a diversidade das iniciativas de retorno ao campo em Portugal continental é o 

objecto de estudo da presente investigação, tendo como base os trabalhos científicos de Keith Halfacree e 

outros. 'Povoamento neo-rural' é o termo escolhido para designar a expressão territorial deste movimento de 

retorno ao campo, uma dinâmica emergente que interessa conhecer e acompanhar na perspectiva do 

planeamento e da gestão territorial, com vista a potenciar os seus contributos para a regeneração e 

desenvolvimento do espaço rural, e a prevenir eventuais riscos e ameaças que possa gerar. 

Apresenta-se um mapeamento extensivo das iniciativas neo-rurais em Portugal continental e uma 

classificação em tipologias, com base no tratamento de informação recolhida na internet (cyber-

mapeamento). Estes resultados foram testados e desenvolvidos através da análise de casos de estudo, que 

enriqueceram a caracterização com as motivações para a migração, as vivências quotidianas e os desafios 

com que se debatem os neo-rurais. A relação com a administração territorial é um dos principais desafios e 

foi aprofundado na perspectiva dos neo-rurais e da administração local, tendo revelado oportunidades e 

ameaças que apelam a um maior envolvimento e colaboração entre as partes. 

Os resultados obtidos abrem a reflexão em torno dos desafios que o povoamento neo-rural coloca ao 

planeamento e à gestão territorial, nomeadamente, como catalisar a criatividade e a inovação social 

desencadeada pelas iniciativas de base, sem abdicar do dever de salvaguardar valores e interesses 

colectivos. Os constrangimentos a uma actuação eficaz da administração territorial decorrem tanto da falta 

de conhecimento do fenómeno como da inadequação dos instrumentos de que dispõe para o enquadrar,  o 

que não favorece o diálogo entre as partes nem promove a criação de soluções adequadas às 

particularidades de cada caso. Esta falta de diálogo e colaboração alimenta uma atitude de desconfiança e 

evitamento mútuo que, por sua vez, agrava os riscos e ameaças. As soluções propostas para superação 

deste problema retiram inspiração de uma política recentemente implementada no País de Gales e 

exploram um conjunto de medidas a desenvolver no plano político, legislativo, e do conhecimento e 

investigação com vista a desenvolver mecanismos e instrumentos adequados. 

 

Palavras-chave: Povoamento neo-rural, Contraurbanização, Cyber-mapeamento, Gestão territorial. 
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Abstract 

The portuguese countryside has been witnessing the emergence of new land uses as part of a 

transformation process that affects it’s physical, functional and symbolic features. In this context the housing 

vocation of rural areas is debated on the grounds of counterurbanization and of a new back-to-the-land 

movement that seeks to develop new forms of human habitat - associated with new lifestyles and aspirations 

for community, contact nature and responsible consumption - that configure a spectrum of diverse proposals 

for creating a sustainable future. 

The geography, diversity and main issues of neo-rural settlements in continental Portugal is the focus of this 

research, taking from the works of Keith Halfacree and others. 'Neo-Rural Settlement' is the term given to the 

spatial expression of this back-to-the-land movement, an emerging dynamic that land-use planning and 

management should take in consideration in order to enhance their contribution to the regeneration and 

development of rural areas, and also prevent its possible risks and threats. 

An extensive mapping and classification of neo-rural settlements in continental Portugal is presented, along 

with a classification based on data collected through the internet (cyber-mapping). These results were tested 

and further developed through case studies, which enlarged the knowledge with subjective elements like the 

motivations for migration, everyday lives and the challenges that neo-rural settlers face. The relationship with 

the administration is one of the major challenges, and was explored through the perspectives of both neo-

rural settlers and local government, revealing opportunities and threats that call for a greater involvement 

and collaboration between both sides. 

These results start a discussion on the challenges neo-rural settlements for planning and land management 

practice, such as how to enhance creativity and social innovation of these bottom-up initiatives, without 

abdicating the duty to safeguard the collective interests. 

The constraints to an efficient handling of this process by the administration come from the lack of 

knowledge of the phenomenon and the inadequacy of the instruments available within the legal framework, 

to encourage a dialogue between neo-rural settlers and the administration and the creation of solutions that 

meet the singularities of each development. This absence of dialogue and cooperation feeds an attitude of 

distrust and avoidance that only enhances the risks and threats. Some possible solutions for overcoming this 

problem are proposed, taking inspiration from a recent Welch policy, and exploring the needs for political and 

legislative measures, along with more engaged research, in order to produce an appropriate set of legal 

mechanisms and tools for dealing with neo-rural settlements 

 

Keywords: Neo-rural settlements, Counterurbanization, Cyber-mapping, Planning policy. 
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1. Introdução 

O espaço rural contemporâneo, longe das imagens de natureza pristina ou da ruralidade bucólica de 

outrora, é apresentado pela ciência como um território marcado por tensões e conflitos, disputado por 

interesses de natureza diversa (económicos, sociais e ambientais) e raramente convergentes, afirmando-se 

como um objecto interessante ao debate académico e político em torno do que é hoje o espaço rural e qual 

a sua função e, sobretudo, o que deverá ser para o futuro. Em Portugal, o rural mantém a tendência de 

perda populacional a que se associam processos de degradação ambiental, tanto por via do abandono de 

actividades tradicionais como pela intensificação das actividades agrícolas e florestais desenvolvidas numa 

lógica de agro-negócio. Em reacção a estas tendências de despovoamento tem-se documentado, no Mundo 

Ocidental, a emergência de novas formas de ocupação e utilização dos espaços rurais, que configuram um 

processo de transformação física, funcional e simbólica deste território. Este processo de transformação 

inscreve no debate a vocação habitacional do espaço rural, associada ao fenómeno da contraurbanização e 

a um novo movimento social de retorno ao campo que coincide com um contexto de crises (económica, 

social e ambiental) procurando desenvolver novas formas de habitat humano - associado a novos estilos de 

vida e a anseios simbólicos por comunidade, contacto com a natureza e práticas de consumo mais 

responsáveis - configurando um espectro de propostas diversas, mais ou menos arrojadas, para o 

aprofundamento da sustentabilidade. A incidência territorial e a diversidade de iniciativas deste movimento 

de retorno ao campo em Portugal continental é o objecto de estudo da presente investigação, tendo como 

base os trabalhos científicos desenvolvidos por Halfacree e outros. 'Povoamento neo-rural' é o termo 

escolhido para designar a expressão territorial deste movimento social de retorno ao campo, que é hoje um 

objecto de estudo estimulante para a geografia e para o planeamento pelo facto de as suas propostas 

procurarem integrar de forma holista e criativa um conjunto de questões que tocam disciplinas diversas, das 

ciências agrárias, ecologia, economia, sociologia, até à ciência política. O povoamento neo-rural, situando-

se na fronteira de várias disciplinas, é um fenómeno intrinsecamente complexo cuja compreensão requer 

tanto uma perspectiva interdisciplinar das suas causas e origens, como uma análise da sua expressão 

territorial em concreto, ou seja, do seu impacte no território e nos processos que suporta. Enquanto 

dinâmica emergente, interessa conhecer e acompanhar o povoamento neo-rural na perspectiva do 

planeamento e da gestão territorial, com vista a potenciar os seus contributos para a regeneração e 

desenvolvimento do espaço rural, e a prevenir eventuais riscos e ameaças que possa gerar. 

São objectivos da presente dissertação: 

1. Determinar a incidência do povoamento neo-rural em Portugal continental e mapear a sua 

distribuição geográfica 

2. Caracterizar a tipologia do povoamento neo-rural, face ao espectro e diversidade de casos 

encontrados 

3. Discutir a relevância e implicações do povoamento neo-rural para a prática do planeamento e da 

gestão do espaço rural, apontando formas de actuação adequadas e eficientes para a gestão do 

processo de repovoamento neo-rural (reflexão metodológica)  

4. Reflectir sobre a oportunidade e actualidade que o objecto de estudo oferece ao debate académico 

em torno dos processos de planeamento e do papel do urbanista nos processos de regeneração e 

desenvolvimento rural.  
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Para responder a estes objectivos desenvolveu-se uma revisão bibliográfica dos temas e autores relevantes 

para a delimitação conceptual e geográfica do rural, e enquadramento teórico do povoamento neo-rural. Os 

objectivos 1 e 2 foram prosseguidos através de um mapeamento e caracterização extensivos das iniciativas 

neo-rurais com base em dados e informação reunida por pesquisa na internet (Cyber-mapeamento). Esta 

informação permitiu tipificar a amostra recorrendo a uma análise de clusters, que incorporou dados reunidos 

e informação derivada pela análise dos discursos de auto-apresentação dos casos. Os SIG foram usados 

na recolha e na apresentação dos resultados deste mapeamento e tipificação. Estes resultados foram 

testados através da análise de casos de estudo numa região seleccionada. Esta recolha de informação no 

terreno envolveu observação directa e participante e entrevistas abertas semi-estruturadas com vista a 

testar a caracterização das tipologias e revelar temas e aspectos relevantes para a discussão das 

oportunidades e desafios que o povoamento neo-rural coloca à prática do planeamento (obj. 3) e à reflexão 

académica (obj. 4). 

Organização da dissertação 

O capítulo 2 desta dissertação procura definir o povoamento neo-rural situando-o no estado da arte da 

geografia rural, apresentando diversos pontos de vista deste fenómeno diverso, complexo e difícil de 

circunscrever. Começa-se por apresentar a problemática da definição do espaço rural contemporâneo (2.1.) 

desenvolvendo em seguida uma revisão bibliográfica do conceito de contraurbanização (2.2) e das 

possibilidades que oferece ao enquadramento conceptual do povoamento neo-rural, explorando-se 

posteriormente a relação deste objecto de estudo com o conceito de ruralidades radicais de Keith Halfacree. 

O enquadramento teórico encerra com uma breve exposição do fraco papel do Estado e da administração 

local nos processos de desenvolvimento local em espaço rural em resultado das reduzidas competências e 

da escassez de meios recursos. 

O capítulo 3 é dedicado ao trabalho de mapeamento extensivo das iniciativas neo-rurais em Portugal 

continental tendo por base a pesquisa na internet (cyber-mapeamento), apresentando a metodologia (3.1.) 

os dados e informação reunida (3.2.) assim como a informação derivada destes dados (3.3.) e a tipificação 

da amostra (3.4.). 

O capítulo 4 é dedicado ao trabalho de campo desenvolvido, como forma de testar os resultados do cyber-

mapeamento e aprofundar a caracterização do objecto de estudo, designadamente das motivações para a 

migração, dos percursos biográficos dos neo-rurais e das características das iniciativas. Neste trabalho 

procurou-se explorar as oportunidades a ameaças do povoamento neo-rural para o planeamento do 

território apercebidas pelo ponto de vista dos neo-rurais e da administração local. Apresenta-se a 

metodologia seguida no trabalho de campo (4.1.) e os resultados das entrevistas a duas câmaras 

municipais (4.2.), apresentando-se de seguida a informação reunida pelos casos de estudo no que respeita 

à suas características intrínsecas (4.3.) e à sua relação com o exterior (4.4.). 

No capítulo 5 procede-se à discussão dos resultados obtidos (5.1.) desenvolvendo-se a reflexão em torno 

dos desafios que este fenómeno coloca ao planeamento territorial (5.2.) e lançam-se propostas 

relativamente à actuação da administração territorial face a esta dinâmica (5.3.). 

O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho e lança pistas para desenvolvimentos futuros da 

investigação sobre o povoamento neo-rural em Portugal continental. 
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2. Enquadramento teórico da Neo-ruralidade  

2.1. Delimitação conceptual e geográfica do Povoamento Neo-rural 

A problemática definição do rural contemporâneo 

We could probably all instinctively say whether any given place was rural to us, rather than 
urban, but explaining why it was rural, not urban, and drawing a boundary line between urban 
and rural space on a map are altogether more difficult tasks. (Woods, 2011, p. 3) 

'For a subject repeatedly dismissed as a figment of our analytical imagination..., the rural world 
has an unruly and intractable popular significance and remains a tenasciously active research 
domain' (Withmore 1993a: 605, in Boyle e Halfacree, 1998)  

A geografia rural inicia-se com uma abordagem positivista definindo diversas características (físicas, 

económicas, sociológicas) que distinguem o rural do urbano, explorando as relações que se estabelecem 

entre estes dois espaços distintos (Woods, 2011) onde o rural era o lugar da sociedade camponesa e um 

território marcado pela actividade agrícola (Domingues, 2011). Por oposição à geografia urbana, onde o 

rural era tido como um espaço remanescente, a geografia rural apresenta este território como um sistema 

coerente e distinto, centrado nos usos produtivos da terra. 

Nas décadas de 1970 e 80 a perspectiva da economia-política ganha expressão, tratando a agricultura 

como uma indústria capitalista e o planeamento territorial e económico como expressões da acção 

reguladora do Estado, demonstraram que os processos que moldavam o espaço e a sociedade rurais 

transcendiam as suas fronteiras, operando à escala regional, nacional e global. Em resultado destes 

estudos, a validade do rural enquanto conceito geográfico foi posta em causa, encarada como uma 

concepção caótica a ser desconstruída (Domingues, 2011), uma vez que confundia mais do que esclarecia 

(Hoggart 1990; Urry 1984, in Halfacree 1998). Na tentativa de transcender a indefinição semântica do rural 

alguns autores avançaram conceitos alternativos: pós-rural (post-rural) (Murdoch & Pratt, 1993, in 

Halfacree, 1998); 2ª ruralidade (Covas & Covas, 2012); espaço rústico (Pardal, 2002), rurbano (rurban) 

(Woods, 2009) ou re-urban (Lacour & Puissant, 2007, in Neal 2013).  

As abordagens pós-modernas e pós-estruturalistas que se seguiram afastaram-se da preocupação em 

definir o rural através das suas caraterísticas estruturais e das suas dinâmicas, passando a dar mais 

relevância às diversas maneiras como indivíduos e instituições formam a sua concepção da realidade com 

vista a compreender o espaço rural (Woods, 2011). Nesta concepção o rural transforma-se, de espaço 

produtivo a espaço produzido, desmaterializando-se do território para o imaginário, passando a ser 

encarado como uma representação social do espaço.  

Em boa verdade, trabalhamos mais com representações do mundo rural, quase todas de 
proveniência e inspiração urbanas, do que com o mundo rural propriamente dito. (Covas, 2007) 

[...] in an increasingly post-modern era it can be argued that such an ‘immaterial’ definition may 
be assuming dominance over its locality-based alternative. (Halfacree, 1993, in Boyle & 
Halfacree, 1998) 

If at some time in the past some ‘real’ form of rurality was responsible for cultural mappings of 
rurality, it may now be the case that cultural mappings precede and direct the recognition of 
rural space, presenting us with some kind of virtual rurality. (Cloke, 2006, in Woods, 2011) 
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Definido desta forma, o rural é o produto de um conjunto de meios cognitivos, socialmente implantados, que 

permitem a organização, a compreensão e a interacção com o espaço. Estas representações associam 

imagens concretas e conceitos abstractos numa composição social dinâmica e dispersa que se mantém 

coesa por um 'núcleo figurativo' (Moscovici, 1998, in Boyle e Halfacree, 1998). O rural apresenta-se, assim, 

como uma estrutura virtual, em que a ruralidade é a expressão material destas representações sociais, com 

uma estrutura resultante de relações complexas entre signo (o rural), significação (os significados do rural) e 

referente (a localidade rural) (Woods, 2011). Halfacree (2007a) apresenta um quadro teórico para explorar 

estas relações complexas reconhecendo a dualidade do rural enquanto espaço físico e imaginário, 

dimensões essas que se intersectam mutuamente na vivência quotidiana. Segundo Woods (2011), que 

adopta este modelo conceptual, as representações sociais do rural não existem sem recurso à abstracção 

de uma expressão material, ao mesmo tempo que a definição das localidades rurais assenta na 

actualização de ideias acerca do que é, ou deve ser, a ruralidade. As teorias da produção social do espaço 

de Henri Lefebvre estão subjacentes a este modelo complexo que apresenta o rural como uma formação, 

resultante de uma 'trialética' (Halfacree, 2007a) de relações entre as dimensões material - expressa no 

conceito de 'localidades rurais'; a dimensão imaginária - expressa nas representações subjectivas ou 

formais do que é ou deve ser o rural; e a dimensão experiencial – que se reflecte nas experiências e 

práticas da vida quotidiana, incorporando elementos individuais e sociais na interpretação da vida rural.  

Estas três dimensões representam a totalidade do espaço rural mas não convergem necessariamente na 

criação de uma ruralidade congruente e unificada. Cada uma destas dimensões é um campo de debate 

entre anseios de permanência e transformação, e as lógicas inerentes a cada uma das três facetas originam 

tensões entre elas. Para Woods (2011) são estas tensões que geram o dinamismo do espaço rural 

contemporâneo, abrindo o espaço de debate político em torno da sua reconfiguração onde as questões do 

significado e regulação são centrais. O rural apresenta, assim, diversas formas e configurações, das mais 

harmoniosas às mais caóticas (Halfacree, 2007a) em resultado das pretensões e acções do Estado, da 

Sociedade e da Economia que, como campos de força, lhe dão forma e significado. Estes campos de força 

actuam através de redes de actores (locais e globais, horizontais e verticais) reforçando as identidades, as 

atitudes e os comportamentos dos intervenientes na transformação do território.  

 

Figura 1 – Modelo conceptual do rural (Halfacree, 2007a) 

Neste contexto, mais do que definir e delimitar geograficamente o espaço rural importa questionar a 

ruralidade de determinado lugar, explorando as variedades aí presentes, as relações que decorrem da 

coexistência de ruralidades diversas e o quão dominantes são as espacialidades rurais em relação às não-

rurais (Halfacree, 2007a). A título de exemplo da diversidade de espacialidades e representações do rural 
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em Portugal, apresenta-se na figura abaixo uma tentativa de agrupar em categorias uma lista de identidades 

e visões avançada por Covas (2009):  

 

Tabela 1 - Representações e vias de acesso ao campo, adaptado de Covas (2009) 

E
S

P
A

Ç
O

 D
E

 A
C

Ç
Ã

O
 

PROFISSIONAL 

os arquitectos da construção sustentável para quem o campo é uma fonte inesgotável de 
materiais e bioregulação  

os paisagistas do ordenamento e da conservação para quem o campo é um quadro 
pictórico e um mosaico ecossistémico 

ECONÓMICA 

os empresários proactivos para quem o campo é um campo imenso de oportunidades de 
negócio e nichos de mercado 

os investidores do carbono para quem o campo é um depósito precioso e valioso para o 
sequestro do carbono 

os investidores em microgeração e energias alternativas para quem o campo é uma fonte 
inesgotável de recursos renováveis 

IDEOLÓGICA 
os ecologistas militantes para quem o campo é um campo priveligiado para o combate em 
nome das grandes causas 

L
O

C
A

L
 D

E
 C

O
N

S
U

M
O

 

EXPERIÊNCIAS 

os turistas da natureza para quem o campo é uma vivência inesquecível 

os caçadores reservistas para quem o campo é uma oportunidade de “acertar o pássaro” 

os desportistas radicais para quem o campo é uma experiência plena de emoções fortes 

AMENIDADES 

os residencialistas pendulares, em descompensação, para quem o campo é uma suave 
recarga biológica 

os peri-urbanistas para quem o campo de proximidade é uma compensação suficiente 
para um dia de trabalho 

R
E

S
E

R
V

A
 D

E
 P

A
T

R
IM

Ó
N

IO
 

RECURSOS 

os agricultores integralistas para quem o campo é uma espécie de regresso à terra-mãe 
biológica  

os consumidores funcionalistas para quem o campo é um repositório de dietas e 
mezinhas 

MEMÓRIAS E 
VALORES 

os nostalgistas românticos, tradicionalistas, para quem o campo é um campo de 
recordações e recolhimento 

os patrimonialistas populares para quem o campo é um repositório de histórias e mistérios 

as famílias inquietas para quem o campo ainda é um repositório de valores, princípios e 
segurança e, portanto, um projecto de vida 

 

Para além da perspectiva de Halfacree, assente na transição paradigmática do rural produtivista para o pós-

produtivista, o conceito de multifuncionalidade avançado por Holmes (2006) permite avaliar a diversidade de 

espacialidades rurais num espaço conceptual triangular, à semelhança do modelo de Halfacree, onde nos 

vértices se situam as funções de Produção, Consumo e Protecção, definindo um espaço contínuo de 

combinações multifuncionais. À função produtiva estão associadas as actividades económicas decorrentes 

da exploração de recursos do solo rural (agrícolas, florestais, minerais, energéticos), enquanto a função 

Consumo concentra os bens e serviços assentes na mercantilização das amenidades rurais, estando a 

função Protecção associada à conservação da natureza e biodiversidade.  

Neste contexto de esbatimento de fronteiras geográficas e conceptuais entre o urbano e o rural, qualquer 

definição de povoamento neo-rural terá de se enquadrar no domínio das migrações face às tendências de 

urbanização e contraurbanização.  
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2.2. O povoamento neo-rural no quadro da Contraurbanização  

O termo contraurbanização (counterurbanization) foi cunhado por Berry (1976) para designar a antítese do 

processo de urbanização, entendido como a concentração demográfica em centros urbanos de dimensão 

crescente. Esta tendência de desconcentração demográfica teve como base empírica a inversão do 

crescimento populacional (rural population turnover) verificado nos EUA, na Austrália e em alguns países 

europeus durante a década de 1970, em que, pela primeira vez no séc. XX, o crescimento populacional 

apresentava maior intensidade nos aglomerados de pequena dimensão do que nos grandes centros 

urbanos. Berry apresenta a contraurbanização como um conceito de natureza múltipla: simultaneamente um 

fenómeno migratório e um processo de reconfiguração do sistema de povoamento (process of settlement 

change) conducente a uma novo padrão de povoamento, proclamando: A turning point has been reached in 

the American urban experience. Counterurbanization has replaced urbanization as the dominant force 

shaping the nation's settlement pattern (Champion, 1998). As explicações apontadas para esta 

desconcentração demográfica foram, segundo Champion: de natureza económica, associadas à 

deslocalização das actividades industriais das cidades para áreas periféricas onde os custos de produção 

eram mais reduzidos (solo e mão de obra, entre outros), e onde auferiam de incentivos financeiros do 

Estado; de natureza cultural, ligadas à alteração das preferências residenciais dos empreendedores e da 

população em idade activa; de natureza política, como o aumento dos apoios sociais às famílias e aos 

reformados (welfare led migration); e territorial, associadas ao aumento da distância das deslocações 

pendulares, decorrente da melhoria das acessibilidades e dos transportes. 

Apesar deste fenómeno ter perdido expressão estatística à escala nacional nas décadas de 1980 e 90, a 

investigação em contraurbanização continuou a desenvolver-se passando a focar-se em casos de estudo de 

âmbito local, ou em grupos sociais específicos. Esta mudança da escala de análise e a diversificação de 

pontos de vista na investigação da contraurbanização foi acompanhada também de uma evolução 

metodológica, da procura de tipologias para a análise das narrativas de contraurbanização (Gkartzios, 

2013). Numa revisão bibliográfica do conceito, Gkartzios aponta três abordagens metodológicas à 

investigação da contraurbanização: estatística (statistical counterurbanization) assente na análise 

quantitativa de dados demográficos; análise de casos-de-estudo (case counterurbanization) de âmbito local 

que desvaloriza as tendências demográficas urbano-rural de âmbito mais alargado, realçando a 

selectividade espacial da contraurbanização (Boyle & Halfacree, 1998) e assente em metodologias mais 

qualitativas; e contraurbanização potencial (potential counterurbanization) assente na avaliação da 

atractividade das áreas rurais para a população urbana, mesmo em contextos onde a migração não se 

tenha ainda verificado (e.g. Niedomysl & Amcoff, 2011 in Gkartzios, 2004; Covas, 2007). 

Diversos autores apontam a contraurbanização como fenómeno heterogéneo, alertando para os riscos de, 

ao tipificá-la, se estreitarem pontos de vista e se perder a riqueza e diversidade das situações que nela se 

enquadram. Ainda assim Gkartzios (2013) aponta alguns elementos de diferenciação que podem ser inter-

relacionados:  

 Em primeiro lugar, a localidade (locality). Num contexto de esbatimento das fronteiras entre rural e 

urbano a investigação considera a distância da relocalização como variável diferenciadora, 

assinalando casos de contraurbanização desde o rural peri-urbano até ao rural profundo (Halfacree, 

1994). Atendendo à contestação da validade da distinção entre cidade-campo e rural-urbano 

(Woods, 2011; Domingues, 2009) e atendendo ao facto de que esta diferença é, em grande medida, 
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resultado de construções culturais, a investigação sobre contraurbanização abrange uma 

diversidade de locais - desde pequenas cidades, vilas e aldeias até habitações isoladas em solo 

rural. Os critérios subjacentes à classificação do solo como rural ou urbano, para efeitos de gestão 

territorial em Portugal (Dec.-Regulamentar 11/2009), não se adequam à delimitação geográfica do 

povoamento neo-rural em Portugal, na medida em que excluem todos os casos que não tenham por 

destino áreas classificadas como solo rústico. Assim, em vez de definir o rural por oposição ao 

urbano e de encarar o povoamento neo-rural como uma migração do urbano para o rural, interessa 

explorar o fenómeno no espectro de casos de contraurbanização, tal como definido por Mitchell 

(2004);  

 Em segundo lugar, a motivação, ou os motivos da migração, que reflectem uma dupla causalidade: 

assente na racionalidade e em critérios económicos; ou em aspectos afectivos ligados a anseios de 

estilo e qualidade de vida. Os motivos podem ter origem em opções individuais ou em 

comportamentos colectivos e decorrer de factores de atracção dos espaços rurais ou de repulsão 

dos espaços urbanos (Gkartzios, 2013; Boyle e Halfacree, 1998). Os factores que motivam a 

migração, independentemente da sua natureza diversa (individuais ou colectivos, materiais ou 

afectivos) podem agregar-se em termos do seu efeito de atracção (pull-led) ou de repulsão (push-

led) em relação a um determinado território. A análise da contraurbanização num determinado 

contexto pode ser objecto de uma reflexão metodológica que considere a conceptualização do 

fenómeno assente num modelo centrífugo ou centrípeto (Gkartzios, 2013) em função da prevalência 

de factores de repulsão ou atracção, respectivamente, ou até numa conjugação de ambos, 

atendendo às múltiplas dimensões do fenómeno.  

 O terceiro elemento de diferenciação são os grupos sociais. Uma parte significativa da investigação 

documentou a diversidade social da contraurbanização. Esta diversidade inclui o êxodo urbano da 

classe média nos contextos europeu e norte-americano (Woods, 2011), estudos de caso de grupos 

especiais, como grupos marginalizados (marginal settlers) (Halfacree, 2006), casais lésbicos, 

artistas (Mitchell et al., 2004), populações em idade de pré-reforma e emigrantes retornados do 

estrangeiro. Neste contexto a contraurbanização oferece um quadro teórico interessante para o 

estudo de fenómenos sociais mais amplos como a gentrificação do espaço rural (Halfacree, 2011), a 

tese da classe criativa (Herslund, 2012) e das relações entre populações neo-rurais e o 

desenvolvimento rural endógeno (Roca, 2011; Covas, 2012).  

Esta diversidade de casos faz da contraurbanização um conceito difuso. Com vista a esclarecer a definição 

do conceito Mitchell (2004) realiza uma extensa revisão bibliográfica para avançar um quadro conceptual 

assente em três conceitos que representam respectivamente, um padrão de povoamento (counterurban), 

um processo de reconfiguração do sistema de povoamento (counterurbanizing), e um movimento migratório 

no sentido descendente da hierarquia da rede urbana (counterurbanization), onde:  

 Contraurbano (counterurban) designa um padrão desconcentrado da distribuição territorial da 

população, com os habitantes distribuídos por vários aglomerados de pequena dimensão; 

 Contraurbanizante (counterurbanizing) é o processo através do qual o sistema de povoamento se 

reconfigura, partindo de um estado concentrado para um estado desconcentrado, ou seja, o 

processo de desconcentração do sistema de povoamento. Esta transformação pode ser 

quantificada através da variação, ao longo de um dado intervalo de tempo, da percentagem da 

população residente em centros urbanos ou metropolitanos por oposição à percentagem de 
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população residente em aglomerados rurais ou não metropolitanos;   

 A Contraurbanização (counterurbanization) é definida no seu sentido mais estrito, como qualquer 

movimento migratório no sentido descendente da hierarquia urbana (definida em função da 

dimensão populacional do aglomerado). Ao definir-se a contraurbanização como um fenómeno 

migratório no sentido descendente da hierarquia urbana, somos forçados a reconhecer que não se 

trata de um movimento homogéneo (Champion, 1998) mas sim de uma diversidade de fluxos que 

coexistem com a urbanização (migrações ascendentes) e com migrações laterais entre 

aglomerados de dimensão populacional equivalente (Mitchell, 2004).  

Numa análise da diversidade de casos de contraurbanização, Mitchell (2004) aponta três conceitos, para 

desagregar a contraurbanização em função das motivações. São eles:  

 A ex-urbanização (ex-urbanization), que descreve a migração da classe média urbana para áreas 

rurais periurbanas com boa acessibilidade, movida por anseios de desafogo e atraída pelas 

amenidades rurais. O termo ex-urbanita surge em 1955 para designar as populações que residiam 

fora da área metropolitana de Nova Iorque mantendo a ligação à cidade através de migrações 

pendulares regulares por motivos laborais (Spectorsky, 1955 in Mitchell, 2004) e correspondem aos 

residencialistas e peri-urbanistas referido por Covas (2009).  

 A urbanização-deslocada (displaced-urbanization), que descreve uma migração forçada por  razões 

económicas como a mudança de emprego ou de local de trabalho, a necessidade de reduzir o custo 

de vida e a despesa com a habitação, e tem por destino qualquer local que satisfaça estas 

necessidades. Estes indivíduos receberam designações como displaced workers (Hugo e Bell, 

1998) e ‘urban dropout’ (Williams, 1982, in Mitchell, 2004). 

 Anti-urbanização (anti-urbanization), que descreve a migração de populações urbanas motivadas 

pelo desejo de viver e trabalhar em aglomerados de menor dimensão ou em espaço  rural. As 

populações anti-urbanitas migram da cidade movidas pelo desejo de experienciar a vida num 

contexto não-metropolitano, tratando-se assim de uma relocalização voluntária motivada por 

sentimentos de repulsão em relação à cidade e por anseios e ideais de realização pessoal que se 

projectam fora dela, constituindo factores de atracção do campo. Mitchell (2004) distingue três 

variantes de anti-urbanização:  

o O movimento social de 'retorno ao campo' (back to the land movement) que envolve a procura 

de um estilo de vida, radicalmente diferente, orientado para a busca da auto-suficiência (Leger 

& Hervieu, 1979; Ploch, 1980; Soffranko & Willimans, 1980; Coffin & Lipsey, 1981; Healy & 

Short, 1981; Jacob, 1996; in Mitchell, 2004; Halfacree, 2006, 2007a, 2007b).  

o Populações em idade activa que procuram melhorar a sua qualidade de vida mudando a 

residência e actividade profissional para um contexto menos concentrado, por exemplo, para 

um aglomerado de menor dimensão (Lessinger, 1991; Heenan, 1991, in Mitchell, 2004).  

o A migração de reformados atraídos pelas amenidades rurais das áreas de baixa densidade 

(Wardwell, 1977; Robert & Randolph, 1983; Lewis, 1988; Cross, 1990; Joseph & Cloutier, 1991; 

Lewis & Sherwood, 1991; Lewis et al., 1991; Dahms, 1996; Pooley & Turnbull, 1996; Stockdale 

et al., 2000, in Mitchell, 2004).  

A desagregação da contraurbanização nas categorias acima apontadas assenta, exclusivamente, nas 

motivações para a relocalização, ignorando eventuais critérios espaciais específicos. Mitchell (2004) justifica 
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a opção de tomar as motivações como variável diferenciadora, em detrimento da localização, pela vantagem 

de esta perspectiva enquadrar uma diversidade de casos: de ex-urbanitas residentes em espaços rurais 

profundos (e.g. o designer que migrou de Lisboa para o Alandroal), assim como de anti-urbanitas residentes 

em áreas de paisagem rural em espaços peri-urbanos (e.g. Projecto 270 na Costa da Caparica, ou dos 

projectos de permacultura1 em Sintra).  

Gkartzios (2013) chama a atenção para o que classifica de hegemonia e enviesamento anglo-saxónicas na 

produção teórica sobre contraurbanização, e contesta a aplicabilidade de conceitos como o ideal do campo 

(rural idyll) como factor de atracção (Halfacree, 1994) ao contexto grego, onde os processos de urbanização 

e industrialização foram bastante tardios. Em linha com a tese de Domingues (2009), Gkartzios faz 

referência a um continuum urbano-rural no território grego, que tem igualmente uma expressão sociológica 

na figura do camponês-urbano grego - uma dupla identidade social urbano-rural de indivíduos que migraram 

para a cidade sem nunca perder o contacto com a actividade agrícola, que desenvolvem nas áreas rurais de 

origem. Poderemos encontrar no contexto português indícios que reflectem tanto as construções idílicas da 

ruralidade britânica (e.g. no espírito que deu origem aos regimes jurídicos da RAN e da REN) como do 

esbatimento da dicotomia rural-urbano na 'Rua da Estrada' ou na 'Vida no Campo' (Domingues, 2009, 

2011). Porém, dois temas da contraurbanização documentados no contexto britânico merecem ser tidos em 

atenção no caso português. São eles, a idade dos migrantes e o processo de gentrificação rural. A migração 

de reformados ou pré-reformados do urbano para o rural, aliada ao êxodo rural dos jovens, acentua o 

envelhecimento do espaço rural (greying countryside). Este termo é recorrente nos discursos políticos e 

mediáticos sobre o interior português, em expressões como 'na aldeia só ficaram os velhos', mas exprime-

se também na migração dos reformados que regressam 'à terra' ou migram definitivamente para a casa de 

férias. Este último exemplo tem particular expressão na região do Algarve, onde o 'turismo residencial', para 

portugueses e estrangeiros, alimentou o sector imobiliário durante as últimas décadas fazendo desta região 

um importante destino dos reformados do Norte da Europa, e originando problemas de gestão territorial 

como a edificação dispersa no Barrocal. O outro aspecto que merece ser analisado é o da gentrificação 

rural, ou seja, o aumento da presença de populações urbanas de classe média em idade activa em áreas 

rurais, onde são encarados como uma oportunidade para o desenvolvimento local (Roca, 2011) ou como 

ameaça de exclusão económica e causa de conflitos identitários em função das diferenças sócio-

económicas e culturais dos imigrantes e das populações locais (Smith, 2011).  

Ao investigar o contexto grego, Gkartzios (2013) avança a hipótese de uma contraurbanização de crise 

(crisis counterurbanization) em resultado das políticas de austeridade, que originaram factores de repulsão 

das populações urbanas como o desemprego, a instabilidade política e agitação social, o aumento da 

criminalidade e da insegurança, e a degradação generalizada das condições de vida em Atenas. A marca da 

'contraurbanização de crise' na Grécia é a de ser uma fuga da cidade motivada por factores de repulsão 

variados, aliada às oportunidades de usufruir da habitação familiar na terra de origem, da segurança e do 

apoio financeiro e psicológico da família alargada.  

Assim, o povoamento neo-rural, enquanto conjunto heterogéneo de migrações, encontra na 

contraurbanização um quadro conceptual mais adequado do que o oferecido pela dicotomia rural-urbano. 

                                                      

1 Nascida como uma sistematização de agro-ecologia humana, em reacção ao choque petrolífero da década de 1970, a 

permacultura é hoje uma metodologia de planeamento, design e gestão do espaço humanizado, assente nos 

princípios: cuidado com a Terra, cuidado com as pessoas e justa repartição dos excedentes. 
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2.3. O Povoamento neo-rural enquanto Ruralidades Radicais 

À luz do modelo conceptual do espaço rural (Figura 1) Halfacree (2007a) apresenta quatro cenários de 

desenvolvimento para o espaço rural assentes num paradigma pós-produtivista. São eles:  

 O super-produtivismo (super-productivism) que reafirma e reforça a vocação produtiva como 

imperativo da lógica da prossecução do lucro. O espaço abstracto na óptica do capitalismo domina 

esta visão e impõe ao território uma paisagem monofuncional dominada pelo agro-negócio, 

associado a culturas trangénicas e à biotecnologia. As representações formais apresentam a terra 

como um recurso produtivo dedicado exclusivamente à maximização do lucro e a actividade 

agrícola é dominada pela lógica neo-liberal sobre a alçada da Organização Mundial de Comércio 

deixando pouco espaço à contestação pela sociedade. 

 Os idílios de consumo (consuming Idylls) Onde as representações formais apelam à visão pastoral 

e ao ideal das comunidades rurais, capitalizados pelas actividades de consumo: o turismo de lazer e 

vilegiatura e a função residencial. As práticas quotidianas conformam-se a esta visão ou originam 

conflitos entre populações locais e novos vindos em torno do que são os modelos de 

desenvolvimento mais adequados ao espaço rural. 

 Rural apagado (effaced rural) uma visão que vai ao encontro da tese de Domingues (2009, 2011) de 

uma desruralização do espaço em resultado das transformações sociais e económicas operadas 

pelo capitalismo, e o rural, reduzido à condição de fantasma ou cadáver, vive no imaginário e nas 

recriações folclóricas que apelam à nostalgia. Um luto perturbado pela presença do morto e dos 

seus destroços (Domingues, 2011). As três dimensões perdem o conteúdo e a compreensão do 

significado da ruralidade remete para espaços para além do lugar 'rural'. 

 Ruralidades Radicais (radical ruralities) distinguem-se das anteriores – onde as três dimensões do 

rural resultam de uma diferenciação induzida pela relação de forças externas do mercado e do 

estado – por marcarem uma ruptura com a lógica espacial do sistema capitalista, através da 

produção de uma realidade fundamentalmente diferente, que abala os seus pressupostos. Este é 

um cenário do rural produzido, em confronto com as forças que produzem por indução os 

anteriores. A radical rural is not ‘internally acceptable’ to the spatial ‘logic’ of capitalism in its rural 

setting. (Lefebvre, 1991 [1974] 396: in Halfacree 2007a). 

Podemos encontrar todas estas visões do espaço rural nas representações dos actores do espaço rural, em 

linha com Covas (2009). Porém, as ruralidades radicais parecem ser as que melhor caracterizam e 

distinguem as iniciativas que se inscrevem neste trabalho. Estas ruralidades radicais podem-se manifestar 

de diversas formas e expressar motivações políticas tanto da extrema-direita (e.g. na Alemanha com a 

reocupação de aldeias por grupos neo-nazis) como da estrema esquerda (e.g. as comunidades anarquistas 

na Espanha rural). As Ruralidades Radicais que aqui se exploram decorrem de uma corrente de 

pensamento anti-capitalista e ecológico que Halfacree (2007a) designa por 'constructive green politics2', e 

que se manifesta num ambientalismo de acção-directa que actua em defesa do descrescimento económico 

e energético, inspirado pelos objectivos da sustentabilidade e da localização (no sentidocontrário ao da 

globalização no plano económico e cultural).  

                                                      

2 Este é um termo deliberadamente abrangente que evita circunscrever um movimento mais ocupado em agir do que 

em produzir manifestos políticos, e que exibe com orgulho uma postura de ‘learning by walking’. 
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Segundo Halfacree (2006) esta visão concretiza-se no novo movimento alternativo de retorno ao campo, 

que se distingue do seu homónimo dos anos 60 e 70 por  um maior envolvimento na rede de actores locais, 

nacionais e até internacionais, pela maior abertura para o diálogo com as instituições públicas, e por uma 

preocupação com a sustentabilidade mais aprofundada e que se alarga ao território e às comunidades 

envolventes (Halfacree, 2007b). Apresentam-se abaixo a caracterização das dimensões material, imaginária 

e prática associadas a este tipo de ruralidades radicais:  

Dimensão material - realidade física e localidade 

Esta dimensão reflecte uma ocupação e utilização do solo que suporta práticas e estilos de vida 

relativamente auto-suficientes, descentralizados, onde os fluxos naturais de matéria e energia são 

integrados de forma holista. Para Halfacree (2007a) a melhor expressão desta ideia está no conceito de 

Low Impact Development (LID), um termo cunhado por Fairlie em 1996, e recentemente redefinido como 

'um tipo de povoamento que, em virtude do seu impacte ambiental reduzido ou benigno, poderá ser 

autorizado em localizações onde a urbanização convencional é proibida' (Fairlie, 2009). A definição de LID 

de Fairlie (1996) obedece a nove critérios: ser temporário, e de pequena dimensão, discreto (unobtrusive), e 

construído com matérias-primas locais, incrementa a biodiversidade, minimiza o consumo e a incorporação 

de recursos não renováveis, gera pouco tráfego, tem a sustentabilidade como propósito e apresenta 

benefícios ambientais. Para Halfacree (2007a) a dimensão material resultante dos LID apresenta as 

seguintes características:  

 Uma paisagem de permacultura que suporta práticas agro-ecológicas através de uma agricultura de 

pequena escala, que assegura um elevado grau de auto-suficiência alimentar, e assenta numa ética 

que valoriza as relações com todos agentes e factores do ecossistema local. Esta realidade diverge 

da paisagem agrícola produtivista tanto nos padrões de ocupação do solo, como nas técnicas e 

tecnologias incorporadas, e também na arquitectura das edificações. 

 Multifuncionalidade, marcada por uma forte presença da produção alimentar, acompanhada por 

outras actividades (e.g. Florestais ou agroflorestais) igualmente assentes numa abordagem 

ecológica e holista, actividades artesanais e de educação ambiental que vão ao encontro da 

multifuncionalidade paradigmática (Covas, 2008). 

 Mobilidade marcada por fluxos migratórios relativamente intensos (rural-urbano e intra-rurais) por 

motivações diversas (trabalho sazonal, festivais e encontros), que configuram uma espécie de 

nomadismo (Halfacree, 2007a), estando a localidade preparada para acolher esta comunidade 

viajante.  

Individual ou isoladamente, estas características estão presentes noutras ruralidades porém, é a sua 

convergência que tem um efeito sinergético e que inscreve o rural radical no território. 

Dimensão imaginária – representações 

As representações apresentam o campo como um lugar para viver, diversificado e acessível a todos. 

Porém, esta acessibilidade requer um esforço de adaptação a um estilo de vida muito diferente e desafiador. 

Outros aspectos fundamentais nas representações do 'rural radical' são: 

 A localização, definida como um conjunto de políticas que discriminam activamente em favor da 

escala local sempre que isso seja possível, razoável e conveniente. Em contexto rural a localização 
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(económica) exprime-se pela percepção imediata das origens (produtores locais), dos destinos 

(mercados locais), dos fluxos de transporte em pequena escala e da sazonalidade dos bens 

produzidos e consumidos localmente. Iniciando-se na produção alimentar, a localização estende-se 

a outros recursos (energia) e sistemas (economia) até a organização política (bioregionalismo).  

 Um rural alicerçado nas actividades rurais (Halfacree, 2007a) entendidas como as actividades e 

práticas ligadas ao uso da terra. Fairlie expressa-o da seguinte forma:  

rural means land-based. This is the only definition of the rural that has any robust meaning... A 
rural economy, if the term has any meaning at all, has its foundation in the land and what it 
produces — animal, vegetable and mineral. A rural culture is distinctive because it grows out of 
the land... Rural culture is rooted in the earth (Chapter 7, 2009).  

 Visões e crenças marcadas pela ecologia profunda (Naess, 1989), que integram a filosofia da 

permacultura e informam o ecological-self do permacultor, para quem o conceito de comunidade 

inclui, para além das pessoas, todos os seres vivos e recursos naturais do ecossistema.  

 Uma (re)valorização do trabalho físico, não como um fim em si mesmo, mas como um meio de se 

sintonizar com a natureza e de encontrar o seu lugar no mundo natural. Esta característica 

desenvolve-se nas práticas quotidianas.  

Dimensão experiencial - Práticas e vivência quotidiana 

O trabalho físico está presente em diversas práticas quotidianas (e.g. horticultura, compostagem de 

resíduos domésticos), sazonais (e.g. caiação e colheitas) e outras que, não sendo frequentes, são 

extremamente relevantes nas biografias individuais (e.g. auto-construção da habitação). As experiências da 

vida quotidiana envolvem diversas questões e podem ser enquadradas como experiências empoderadoras 

(empowering) ou desempoderadoras (disempowering). Como exemplos negativos Halfacree (2007a) refere:  

 experiências de discriminação por parte das comunidades rurais tradicionais ou já mais 

gentrificadas, que exprimem desconfiança e receio em relação aos neo-rurais mais radicais, 

projectando estereótipos pejorativos e marginalizando-os.  

 sentimentos de insegurança dos neo-rurais face aos desafios e incertezas que enfrentam, na 

relação com a administração local e na incerteza económica e precariedade que acompanham 

inevitavelmente qualquer experiência inovadora.  

 desligamento e introversão, verificado em muitas comunidades dos anos de 1960 e 70 que se 

refugiaram da crítica social virando-se para si próprias e tornando-se refúgios de contra-cultura 

(counter-cultural retreat areas). Este isolamento pode ser benéfico e recompensador para os 

envolvidos mas estas práticas, ao reforçarem a marginalidade e a efemeridade, fragilizam a 

capacidade do projecto se afirmar e inscrever o mérito e a validade do seu modelo urbanístico e 

social;  

 Desilusão, frustração e desistência perante a dificuldade de superar os obstáculos. 

As experiências positivas decorrem tanto da vivência local como da mobilidade pelo território envolvente, 

onde se incluem também espaços urbanos. São experiências que valorizam e celebram o local, naquilo em 

que ele é significativo para o indivíduo, que reconhece a importância da localidade rural complementando-a 

com outras práticas não rurais, dado o carácter aberto e a inserção em redes desta forma de ruralidade.   
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Halfacree (2007a) menciona o desafio político de abrir o espaço rural à inovação experimental destas 

ruralidades radicais, numa abordagem que designa por Trial by Space (experimentação local). Nesta 

abordagem as ruralidades radicais seriam igualmente desafiadas a demonstrar a sua capacidade para 

produzir um espaço rural congruente e paradigmaticamente distinto, resistindo, simultaneamente, às 

tendências de conformação e de irreverência excessiva de que resulta um espaço rural “fetiche” (Halfacree, 

2007a). Na descrição da abordagem de Trial by Space, Halfacree antecipa um padrão de comportamento 

que se inicia com uma ruptura com o sistema e que, vingando, inscreve uma realidade qualitativamente 

distinta, onde o fracasso seria ditado não só pela falência do projecto como também pela sua conformação 

ao mesmo modo de funcionamento (capitalista) com uma diferenciação fraca, induzida e aparente, como 

uma mera roupagem “alternativa ou ecológica”. 

A perspectiva de abertura à experimentação territorial das ruralidades radicais encontra sinais positivos 

tanto do lado do Estado: na procura de formas de aprofundar a sustentabilidade e na aceitação dos LID pelo 

sistema de planeamento Galês; como do lado dos proponentes: na abertura de algumas iniciativas para 

procurar compromissos com a administração, na proliferação de instituições e redes de apoio e lobbying 

pelas iniciativas de LID, na sua maior implantação social e na crescente articulação com as comunidades 

locais e com redes sectoriais (agricultura biológica, redes económicas locais).  

Estes aspectos serão tidos em conta no mapeamento extensivo das iniciativas neo-rurais em Portugal 

continental (cap. 2.) e na abordagem aos casos de estudo (cap. 3.). 

2.4. Neo-rurais como um conjunto heterogéneo de grupos sociais 

Neste quadro conceptual, feito de retalhos e múltiplas perspectivas, quem são afinal os neo-rurais? Roca 

(2011) designa-os por novos-rurais situando a sua origem na contracultura (Roszak, 1968) que emergiu do 

movimento estudantil de 1968, associando-o à cultura hippie e ao ideal do retorno ao campo, em linha com 

Halfacree (2006), sem contudo distinguir entre o velho e o novo movimento de retorno ao campo. Em busca 

de uma definição sociológica para a neo-ruralidade e para os Novos Rurais, esta autora reúne o seguinte 

conjunto de fontes e definições: 

 Urbanos instalados no campo (UE – Observatório Europeu Leader)  

 People of different ages and profiles that decide to move back, or to simply move for the 
first time to rural areas. (Gurría, OCDE, 2007)  

 Indivíduos que viviam nas cidades e passam a buscar o campo como espaço de 
residência, em função, sobretudo, da tranquilidade e da proximidade com a “natureza”. 
(Candiotto e Corrêa, 2008)  

 Indivíduos que se instalaram recentemente na Serra [da Lousã] e possuem um padrão de 
comportamento que se aproxima da cultura hippie (Dinis e Malta, 2009)  

 Proprietários de segundas residências ou residência habitual no espaço rural. (Soares, 
Fagnani e Bergamasco, 2010)  

 Os neo-rurais não vivem, geralmente, no campo, têm uma cultura pro-campo, são amigos 
do campo mesmo vivendo na cidade grande (Covas, 2009).  

Face a esta diversidade de definições, Roca (2011: 7) numa investigação sobre o papel dos neo-rurais no 

desenvolvimento local da Beira Interior, adoptou a seguinte definição:  

Novos rurais são os indivíduos provenientes de meio urbano que, motivados por razões 
socioeconómicas, culturais e/ou ambientais, mudaram pela primeira vez ou regressaram ao 
meio rural, sendo que residem e/ou exercem actividades agrícolas ou não agrícolas no campo. 
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Atendendo às representações mediáticas, os neo-rurais são apresentados como um recurso para a 

revitalização do espaço rural. São novos empreendedores agrícolas, nacionais e estrangeiros, que trazem 

energia, vontade e competências, que sabem explorar os apoios comunitários, sendo encarados como 

importantes agentes de desenvolvimento local em áreas envelhecidas e despovoadas (Roca, 2011). Os 

neo-rurais são assim definidos num sentido estrito, como novos agricultores, uma definição que reflecte a 

representação tradicional do rural enquanto lugar das actividades agrícola e artesanal3, mas que os 

distingue dos residencialistas (Covas, 2009) e de outros grupos sociais para quem o campo é local de 

consumo. Por oposição a esta representação muito ligada à agricultura, a reportagem Regresso ao Campo4, 

apresenta um largo espectro de casos de repovoamento neo-rural: de um casal luso-britânico que pratica 

um estilo de vida auto-suficiente na Serra da Lousã, a empreendedores do turismo rural e actividades 

outdoor, ou do sector agrícola numa abordagem agro-ecológica e holista, passando por um projecto 

associativo de desenvolvimento local que cresceu a partir do objectivo principal de conservar e valorizar a 

raça asinina de Miranda.  

Fairlie classifica os neo-rurais, promotores de LID em três categorias (Chapter 7, 2009, p. 59, in Halfacree, 

2011) em função das suas motivações que se reflectem em ruralidades diferenciadas. São eles:  

 os que trabalham a terra (Landworkers), que obtém uma parte substancial do seu rendimento a 

partir de actividades rurais. Estes são considerados os LID'ers clássicos;  

 os que procuram o estilo-de-vida rural (Lifestylers), trabalhando a terra a tempo parcial, a par com 

outras actividades económicas; 

 os que procuram habitação a custos acessíveis (Homeseekers), por motivos de ordem económica, 

e não têm interesse no trabalho da terra. 

Representações e estereótipos dos neo-rurais 

    

Figura 2 e Figura 3 - 21st century Gypsies5 (à esquerda) e o Novo Rural, agricultor urbanita6 (à direita). 

                                                      

3 in Reocupação neo-rural, LEADER magazine n.°22. 
4 De Paulo Silva Costa (RTP, 2010). 
5 Fonte: http://www.dailymail.co.uk 
6 Fonte: Novos Rurais - Farming Culture, de http://www.facebook.com/novosrurais.farmingculture 

http://www.dailymail.co.uk/
http://www.facebook.com/novosrurais.farmingculture
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Figura 4 e Figura 5 - Low Impact Development - Our £3,000 Hobbit house: The family home dug from a hillside 
and built with scraps scavenged from skips7 (à esquerda) e Eco-couple told to pull down their 'hobbit home' made 

entirely out of natural materials... but without planning permission8 (à direita) 

 

2.5. A acção do Estado no espaço rural 

O rural enquanto espaço produzido é, em boa medida, uma construção política do Estado que Woods (2011: 

pp. 233-235) divide em quatro etapas: a definição e caracterização do rural, a identificação dos problemas, o 

estabelecimento da legitimidade e competências para os resolver e, finalmente, a implementação de 

políticas, medidas e acções. Quando, no passado, o Estado central marcava presença no espaço rural 

através de uma acção directa e de proximidade às populações (redes de equipamentos e serviços 

sectoriais) hoje a sua acção concentra-se na regulação deixando a iniciativa à sociedade e ao mercado.  

advanced liberalism has transferred part of the responsibility for governing the rural to communities, 
private and voluntary sector stake-holders, and individual citizens, who are encouraged to ‘help 
themselves’ (Woods & Goodwin, 2003, in Woods 2011). 

Esta regulação do rural é desenvolvida pela formulação e implementação de políticas sectoriais, com 

destaque para as políticas agrícola, ambiental e de ordenamento do território, mas também das políticas de 

saúde, educação, transportes, apoio social, entre outras. Através destas políticas o Estado central tem um 

papel activo na produção e reprodução de representações formais da ruralidade, mas também na dimensão 

física e funcional do território com efeitos na paisagem rural, na estrutura da economia, nos padrões do 

povoamento e de uso do solo, na estrutura social, na biodiversidade, na mercantilização do território pelo 

turismo, na qualidade dos serviços prestados e, através de tudo isto, na qualidade de vida das populações 

(Woods, 2011: p. 232). O impacte da acção (ou inacção) do Estado convida a uma reflexão crítica sobre a 

governância e a governamentalidade (Foucault 1991, in Woods, 2011) - definida como o processo através 

do qual o Estado define quem deve ser governado, por quem, para que fins e com que meios, ou seja, da 

forma como se estabelecem a legitimidade e as competências para intervir no rural. Estas questões sendo 

relevantes para o enquadramento conceptual da questão extravasam o âmbito desta dissertação, pelo que 

interessa aqui abordar genericamente a reduzida margem de competências do poder local para desenvolver 

                                                      

7 Fonte: http://www.dailymail.co.uk 
8 Idem. 
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uma participação eficaz nas dinâmicas sociais e económicas do espaço rural e no desenvolvimento local.  

A actuação directa das autarquias locais no espaço rural resume-se, na prática, à criação e manutenção de 

infra-estruturas e equipamentos, e ao licenciamento da edificação, dispondo de escassos meios, recursos e 

competência legal para intervir pró-activamente na reconfiguração funcional e simbólica do território. Mesmo 

no desenvolvimento local as autarquias são meros parceiros numa rede de actores dinamizada por 

Associações de Desenvolvimento Local cuja actuação depende inteiramente do financiamento europeu. No 

âmbito das políticas agrícola, florestal e ambiental a acção do poder local é apenas indirecta, através dos 

domínios acima referidos, e na conservação da natureza tem um papel de fiscalizador o regime jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (REN)9 e a Rede Natura 200010, que se traduzem na restrição da edificação. 

Neste contexto, às autarquias locais é conferido o poder de urbanizar o rural, dotando o solo de direitos de 

construção, infra-estruturas e equipamentos, ou de travar essa urbanização, restando-lhe poucas 

competências para intervir na dinâmica do espaço rural que, assim, são deixadas à livre iniciativa do 

mercado. 

Às autarquias locais compete então fiscalizar as iniciativas do mercado e da sociedade nos seus domínios 

de competência, onde se destaca a edificação, e neste domínio, o sistema de planeamento, na sua 

incapacidade de regular o mercado imobiliário, promove a gentrificação do território ao priorizar os 

segmentos imobiliários mais caros, decorrente da ideologia predominante (não expressa mas presente) no 

sistema de planeamento (Shucksmith, 2011; Gkartzios & Scott, 2012), ou de imperativos de uma gestão 

municipal muito dependente das receitas da urbanização e da fiscalidade do imobiliário As ruralidades 

radicais, subvertem esta lógica e a própria lei, desafiando directamente a administração e potenciando 

conflitos no acesso à terra (Halfacree, 2011). 

Mesmo em territórios rurais deprimidos e abandonados onde a implantação de ruralidades radicais poderia 

ter impactes positivos, a administração local não dispõe instrumentos ou competências no quadro do 

sistema de gestão territorial que permitam legitimá-las. O Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) é 

um instrumento de gestão específico para o espaço rústico e que, em teoria, permitiria enquadrar estes 

modelos urbanísticos alternativos. Contudo, os elevados custos de elaboração de planos territoriais não são 

comportáveis para estas iniciativas, cujos modelos ocupação e utilização do solo não produzem mais-valias 

urbanísticas significativas, nem produtos imobiliários rentáveis, nem suportam actividades económicas 

suficientemente lucrativas. Os diversos serviços de consultoria em planeamento e avaliação de impactes 

territoriais formam hoje um sector da economia que se alimenta através da captura de parte da valorização 

do solo introduzido pelos planos territoriais, ou da rentabilidade da actividade económica que legitima, que 

no caso das ruralidades radicais se revelam insuficientemente lucrativos para suportar o investimento neste 

tipo de estudos, razão pela qual nem mesmo o PIER se revela um instrumento adequado a todo o espectro 

de iniciativas. Assim, à fiscalização e controlo estrito da lei as câmaras municipais têm como alternativa uma 

tolerância e cumplicidade que também fragiliza os seus agentes técnicos e políticos face à hierarquia do 

sistema de gestão territorial. 

                                                      

9 Decreto-Lei nº. 239/2012, de 2 de Novembro. 
10 Directiva 2009/147/CE de 30 de Novembro (Directiva Aves) e Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats) 
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3. Cyber-Mapeamento das iniciativas neo-rurais 

3.1. Metodologia e procedimentos para a recolha de dados 

Este cyber-mapeamento teve como objectivo mapear, caracterizar e tipificar, de forma extensiva, as 

iniciativas neo-rurais mais próximas das Ruralidades Radicais (Halfacree, 2007a) tendo como base a 

informação disponível na internet. Para tal foram seleccionados um conjunto de canais de pesquisa que se 

consideraram, à partida, mais próximas deste cenário, procurando apontar destacar este objecto de estudo 

da realidade complexa (e contraditória) do rural contemporâneo. Foi também opção desta investigação 

apresentar a ruralidade segundo a perspectiva dos seus actores. Assim, a delimitação geográfica do rural, 

para definição do âmbito territorial deste cyber-mapeamento, incorpora as representações dos indivíduos e 

projectos, incluindo todos os que declarem localizar-se em espaço rural. Consequentemente este cyber-

mapeamento não atinge a profundidade de um inquérito no terreno, uma vez que sacrifica a verificabilidade 

da informação recolhida que, tendo como base os textos e a comunicação dos próprios, não contém em si 

mesma os meios de verificação ou refutação.  

Com esta abordagem pretendeu-se, essencialmente, elaborar um primeiro esboço da implantação territorial 

da cultura neo-rural em Portugal continental. Este retrato não permite compreender a evolução dos 

projectos até ao presente, e não deverá ser entendido como uma representação completa da realidade 

contemporânea do espaço rural português. Por ser deliberadamente orientado para o povoamento neo-

rural, e especificamente para as “novas” ruralidades radicais, este método foca-se nas redes referenciadas 

na internet, reflectindo-as no território e no imaginário a partir da informação extraída dos textos dos 

próprios neo-rurais. Esta abordagem ignora outras realidades materiais, imaginárias e experienciais do 

espaço rural contemporâneo que coexistem com o povoamento neo-rural (tanto na internet como no 

território) e que com ele se relacionam, em cooperação ou competição pelo acesso ao solo, aos recursos, 

ao reconhecimento público, político e institucional e, no limite, pela sua existência. 

Enumeram-se abaixo as etapas do procedimento de recolha de dados, representadas na Figura 6: 

 

Figura 6 – Fluxograma da metodologia aplicada. 
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1. Pesquisa de redes. Selecção, na internet, das redes de agregação deste tipo de iniciativas que 

pudessem ser vias de acesso ao objecto de estudo, ou seja, redes de cooperação internacionais 

relacionadas com o povoamento neo-rural, designadamente:  

 Global Ecovillage Network (GEN) - http://gen-europe.org/  

 Transition Network – http://www.transitionnetwork.org/  

 ThePOOSH – http://www.thepoosh.org/  

 WWOOF - http://www.wwoof.pt/  

2. Recolha, de casos em Portugal Continental. Selecção de projectos e iniciativas localizadas em 

Portugal continental, listados nas redes referidas;  

3. Inserção da designação dos projectos reunidos num motor de busca genérico (neste caso o Google) 

com vista a revelar outras vias de acesso (redes e portais na internet). Selecção de novos canais de 

pesquisa e exclusão de portais sem informação suficiente ou redundante; 

4. Recolha de dados acerca das iniciativas e projectos revelados pelos novos canais de pesquisa 

(website do próprio projecto). Exclusão de casos que não correspondem ao objecto de estudo ou 

acerca dos quais existem grandes lacunas de informação;  

5. Harmonização dos dados recolhidos e colmatação de lacunas por nova pesquisa na internet ou 

contacto directo, por telefone ou email;  

6. Selecção de descritores, e elaboração de constructos teóricos, para a classificação e tratamento 

estatístico da amostra reunida;  

7. Georreferenciação dos casos coligidos, dos seus dados de caracterização e de outra informação 

reunida. 

O mapeamento iniciou-se com uma pesquisa de projectos e iniciativas localizados em Portugal através de 

redes internacionais conhecidas, à partida, e fortemente relacionadas com o movimento neo-rural. As quatro 

redes acima referidas foram seleccionadas por disponibilizarem dados e informação relativamente 

sistematizada e georreferenciada. Os projectos e iniciativas revelados através desta primeira pesquisa 

foram, em seguida, usados como termos de pesquisa no motor de busca Google com o objectivo de revelar 

outras portais na internet que também os referissem. Estas redes e portais foram pesquisados e, por sua 

vez, revelaram outros projectos e iniciativas. Este procedimento foi repetido até que todos os projectos 

revelados fossem redundantes ou quando os novos projectos revelassem ter grandes lacunas de 

informação. Este procedimento permitiu identificar fontes de informação noutras redes e portais não 

utilizados à partida, tais como:  

 Rede Ibérica de Ecoaldeias (RIE) - http://rie.ecovillage.org/  

 Rede Convergir, FCUL - CCIAM - http://redeconvergir.net/  

 Transição e Permacultura Portugal (Ning) - http://permaculturaportugal.ning.com/  

 EcolivingPortugal – http://www.ecolivingportugal.org/  

O mapeamento e a classificação dos projectos e iniciativas teve por base os dados e informação mais ou 

menos sistematizada nestas redes e portais, complementada por outras fontes informação, como o website 

próprio – na maioria das iniciativas -, tendo-se colmatado algumas pequenas lacunas de dados através de 

contacto telefónico (14 iniciativas) e por correio electrónico (3 iniciativas). Verificou-se que apenas um dos 

http://gen-europe.org/
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.thepoosh.org/
http://www.wwoof.pt/
http://rie.ecovillage.org/
http://redeconvergir.net/
http://permaculturaportugal.ning.com/
http://www.ecolivingportugal.org/
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projectos listados na Transition Network se situa claramente em espaço rural e, uma vez que este é 

apresentado em maior detalhe pela Rede Convergir, optou-se por excluir esta rede. Na Tabela 2 apresenta-

se uma breve descrição dos websites que serviram de vias de acesso ao objecto de estudo e fonte de 

dados.  

Tabela 2 .- Síntese das redes na internet utilizadas como fontes de informação 

Designação Âmbito 
Total de 

iniciativas 
Critérios de exclusão 

Iniciativas 
incluídas 

Dados disponibilizados 

GEN Internacional 8 

Projecto urbanos (1) 

4 

Localização 

Proj. desactivado ou 
reconvertido (3) 

Status – implantado/em 
implantação 

 n.º residentes permanentes 

 n.º residentes temporários 

 nº crianças 

 Visitantes/ano 

 Área (ha) 

 Data de início do projecto 

 Data de inicio do povoamento 

 Descrição da iniciativa 

  Website 

RIE Ibérico 97 

Espanha (92) 

1 

Localização 

Redundância face à GEN 
(4) 

n.º membros 

 n.ºcolaboradores 

 nº crianças 

 Visitantes/ano 

 Descrição da iniciativa 

 Área (ha) 

  Data de início do projecto 

ThePOOSH Internacional 9 
Localizão urbana (3) 

5 Localização 
Redundância (1) 

WWOOF Transnacional 111 

Espaço de actuação não 
rural (6) 

59 

Localização 

Não tem residentes 
permanentes (8) 

Website 

Redundância (5)  

Grande lacunas de 
Informação (33) 

  

Rede 
Convergir 

Nacional 73 

Espaço de actuação não 
rural (41) 

23 

Localização 

Não tem residentes (5) n.º membros envolvidos 

Redundância (4) Espaço de acção 

 Descrição da iniciativa 

 Público alvo 

 Área (ha) 

  Website 

EcolivingPT Nacional 35 

Grandes lacunas de 
informação (25) 

5 Website das iniciativas Não tem residentes (5) 

Redundância (5) 

Transição e 
Permacultura 

Portugal 
Nacional 

não 
contabilizável 

- 3 Website das iniciativas 
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3.2. Resultados - Dados e informação recolhida 

 

Figura 7 – Georreferenciação dos casos. 
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Figura 8 – Área ocupada pelas iniciativas (ha). 
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Figura 9 – População residente em permanência (nº). 
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Tabela 3 – Sistematização dos dados e informação apurada acerca dos casos 

Descritores 
N.º de 
casos 

Observações 

Designação 100 - 

Localização 100 
Georreferenciada com exactidão em 26 casos e de forma aproximada 
nos restantes 74 

Apresentação do projecto 100 
Conceito, visão, objectivos, práticas quotidianas, sob a forma de 
textos 

Naturalidade dos 
promotores  

100 Portugueses, Estrangeiros ou Mistos 

Área (ha) 97 - 

Actividades desenvolvidas 96 - 

N.º de Residentes 
Permanentes 

94 
5 iniciativas não indicam o nº de residentes permanentes nem formas 
de contacto, não foi possível obter resposta de um outro projecto 

Website próprio 78 - 

Data de início do projecto 69 - 

N.º de crianças 32 número de crianças residentes em permanência 

Ref.ª em Portais Turísticos 18 
à data da pesquisa os restantes 82 projectos não eram referidos neste 
tipo de portais 

N.º de Residentes 
Temporários - Voluntários 
(não contabiliza visitantes 
ou turistas)  

13 
54 iniciativas acolhem voluntários, contudo, não foi possível  apurar o 
seu número; em relação a 33 projectos não foi possível apurar se têm 
ou não residentes temporários 

 

 

 

Figura 10 – Data de criação do projecto, por nacionalidade dos promotores (valor acumulado) 
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Figura 11 –Georreferenciação da amostra por naturalidade dos promotores e sua percentagem relativa 

 

Com base na informação recolhida os casos foram classificados de acordo com a sua implantação 

territorial, considerando as suas características materiais e funcionais, e usando como referência a 

taxonomia dos projectos de Low Impact Development constante na legislação galesa (Anexo 4). 

Apresentam-se abaixo as categorias identificadas na amostra e algumas citações expressivas da natureza 

de cada tipologia territorial: 

 1 – Quintas orientadas para a auto-suficiência.  

Optamos por uma vida simples sem as grandes confusões económicas e com uma ligação 

mais estreita ao ambiente. A receita é simples: autosuficiência! Caso n.º 9, Estremoz 

Smallholding in a rural area, producing organic vegetables and cereals - not for selling, but for 
home and family. Caso n.º 32, Vila Nova de Poiares. 
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 2 - Empresas de actividades rurais ou serviços – por actividades rurais entendem-se a produção 

agrícola para o mercado e os serviços de alojamento e/ou actividades turísticas, terapêuticas ou de 

desenvolvimento pessoal. 

A holistic health retreat for fasting, detoxification, cleansing and purification of body, mind and 
spirit for our clients.... we want to maintain our permaculture and conventional vegetable 
gardens and greenhouse to provide us with a greater yield of organic food. Caso n.º 41, Lagos. 

[A empresa] dedica-se principalmente à agricultura biológica e sustentável. Nesse sector 
desenvolve actividades nos ramos da Salinicultura e Fruticultura, há mais de 20 anos. Situada 
a 3Km do mar, reabilitou várias casas antigas que agora disponibiliza para alojar os hóspedes. 
Caso n.º 61, Castro Marim. 

3 - Pequeno conjunto de quintas ou habitações com forte auto-suficiência, e com actividades e/ou 

infra-estruturas partilhadas. 

Companhia aims to search a way of life in harmony with nature. Our mission is to live as self-
sufficient as possible and to limit our dependence on society as much as possible. The best way 
to describe Companhia is self-sufficiency, contact with nature, collectivity, rediscovery and 
funkyness. ‘Funky punky valley’ is the nickname of this wonderful valley, where all sorts of 
people with similar visions live. Together they make this a lovely place to share thoughts, 
experiences and happiness. All within walking distance. Caso n.º 24, Travancinha, Ceia. 

[...] a busca da auto-suficiência integrada na natureza. Produzir tudo o que necessitamos 
localmente, e ao mesmo tempo regenerar a paisagem local. A comunidade é a interacção com 
os vizinhos; não vivemos todos em conjunto, pelo contrário, estamos num raio de 10km, ao 
longo do maravilhoso rio Ceira, nos nossos projectos individuais. Em comum temos a 
construção ecológica, horticultura biológica, práticas de permacultura, reflorestação, e muitos 
ofícios individuais!...colectivo informal com uma ambição em comum, a regeneração ecológica, 
social e económica desta bioregião que nos abriga, o Vale do Ceira! Caso n.º 82, Colmeal, 
Góis. 

4 – Pequena comunidade intencional (< 100 hab) 

We managed to build a community house, a little lake... we got a green house, two photovoltaic 
systems, the garden is growing and we are still together and on a very nice track! Caso n.º 25, 
Colos, Odemira. 

 5 – Ecoaldeia, comunidade intencional de maior dimensão (> 100 hab) 

Tamera é uma comunidade de investigação dedicada à formação humana e tecnológica, [...] 
através da convivência autêntica entre as pessoas baseada em novos valores éticos e do 
aproveitamento descentralizado da energia solar, reflorestação e recuperação da natureza pela 
permacultura e paisagem aquática, arquitectura com materiais naturais e da auto-suficiência 
regional... Actualmente, encontram-se em Tamera cerca de 160 colaboradores e estudantes de 
diferentes faixas etárias e nacionalidades. Caso n.º 86, Relíquias, Odemira.  

6 – Iniciativa de desenvolvimento local inserida num povoamento pré-existente 

Estamos a tentar criar um modelo de transição (para uma era pós-carbono) aplicável às aldeias 
portuguesas que partilham o nosso diagnóstico: risco de desertificação, envelhecimento 
populacional, desânimo, dependência e aparente obsolescência em relação ao mundo actual. 
Caso n.º 7, São Pedro de Rio Seco, Almeida. 
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Figura 12 – Tipologia territorial das iniciativas. 
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3.3. Constructos de classificação – Ecologia, Economia, Comunidade 

Foi desenvolvida uma avaliação qualitativa do posicionamento ideológico de cada caso da amostra 

atendendo às representações dos conceitos de Ecologia, Economia e Comunidade, com base numa análise 

dos relatos e informação recolhida na internet (website próprio, portais, redes sociais ou blogues). Estes três 

conceitos foram seleccionados como eixos de classificação pela sua relevância para a caracterização das 

iniciativas, na medida em que reflectem as três dimensões da sustentabilidade (ecológica, económica e 

social), mas principalmente porque, após uma primeira classificação da amostra, foi nestas dimensões que 

se revelaram os maiores contrastes entre os casos. Ao longo de cada eixo foram estabelecidas categorias 

de posicionamento, discretas e numeradas de 1 e 4, a que correspondem um tipo de representação e/ou 

prática do conceito. As variáveis Ecologia e Comunidade assumem uma natureza nominal em que, a cada 

caso apenas corresponde uma categoria de posicionamento. Já no eixo da economia houve a necessidade 

de estabelecer valores intermédios para alguns casos híbridos, onde coexistiam duas categorias de 

posicionamento, o que confere a esta variável uma natureza mais ordinal. A ordenação das categorias de 

posicionamento de um a quatro reflecte também o grau de desvio face ao status quo, na medida em que 

aos posicionamentos mais convencionais foi atribuído o valor 1 e aos mais radicais o valor 4, respeitando-se 

este gradiente nos valores intermédios. 

Tabela 4 - Classificação das iniciativas segundo as 3 dimensões segundo as categorias de posicionamento 

Eixo 
Categorias de posicionamento 

1 2 3 4 

ECOLOGIA Não relevante 
Natureza 
mercantilizada 

Ecologia 
superficial 

Ecologia Profunda 

ECONOMIA Objectivo lucro 
Oficio "urbano" em 
espaço "rural" 

Eco-economia 
Auto-suficiência 
local 

COMUNIDADE Não relevante 
Participação na 
comunidade local 

Dinamização da 
comunidade local 

Formar e viver em 
comunidade como 
objectivo principal 

 

Esta classificação assenta na análise dos textos de apresentação dos próprios projectos, cuja veracidade 

não foi apurada por observação e confirmação no local. A avaliação assenta numa interpretação das 

representações destes conceitos nos textos, tendo presente a perspectiva crítica da análise de discurso 

sem, porém, recorrer a software de apoio. A diversidade de línguas (português, inglês, castelhano e alemão) 

presente nos textos reunidos e, principalmente, a incerteza relativamente às motivações e intenções 

subjacentes ao registo de linguagem usado nas narrativas, foram as razões para não recorrer a software de 

apoio na avaliação qualitativa. 

O método de classificação desenvolvido consistiu na definição qualitativa de categorias de posicionamento 

com base na informação de casos expressivos e, em seguida, na tentativa de incluir o maior número de 

casos dentro das respectivas categorias, num processo iterativo. A cada iteração houve a necessidade de 

rever e ajustar o conceito representado pela categoria de posicionamento, generalizando-o ou 

particularizando-o. As categorias foram, assim, adquirindo simultaneamente maior compreensão – 

expressividade própria e contraste com as demais - e maior extensão – na medida em que incluíam um 

maior número de casos – até que toda a amostra estivesse classificada. Em muitos casos a classificação 

mostrou-se fácil, pela clareza com que era explicitado o posicionamento face aos conceitos em análise. 
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Estes casos determinaram a definição inicial da categoria e permitiram ancorá-la ao longo das várias 

iterações. Outros casos da amostra, pelo contrário, revelaram lacunas de informação ou ambiguidade nos 

discursos que dificultaram a classificação. Verificou-se que este método de classificação é bastante simples 

de iniciar mas muito mais difícil de concluir, pela dificuldade de classificar toda a amostra, em que alguns 

casos não exprimem claramente o seu posicionamento, obrigando a recorrer a uma lógica indutiva. Os 

critérios subjacentes às categorias de posicionamento estabelecidas, o método de classificação e os 

resultados são apresentados, em pormenor no Anexo 2. 

A classificação da amostra nos constructos Ecologia, Economia e Comunidade foi disposta em eixos, 

formando um espaço tridimensional discreto, estruturado por um gradiente de afastamento ao status quo 

crescente com a distância à origem. A robustez dos resultados da classificação foi testada estatisticamente 

através do coeficiente de correlação intraclasse, a fim de comparar as variâncias dos resultados nas três 

dimensões com a variância agregada e, assim, avaliar a consistência interna da classificação e do modelo 

de classificação da amostra. O teste de consistência foi desenvolvido em SPSS pelo método Two-way 

mixed effects model tendo-se obtido os resultados apresentados na Tabela 5: 

Tabela 5 – Resultados ao teste de Alpha Cronbach 

Processamento dos casos 
 

Reliability Statistics 
 

 

N % 

 

Alpha de 
Cronbach N.º de Items 

 

Casos 

Válidos 100 100 
 

0,686 3 

 Excluídos 0 0 
    Total 100 100 
    

                Coeficiente de Correlação Intraclasse 

 
RI 

Int. confiança a 
95% 

Teste F (com valor verdadeiro 0) 

  
Limite 
inferior  

Limite  
superior 

Valor df1 df2 Sig 

variáveis 
singulares 

0,422 0,3 0,541 3,187 99 198 0 

médias 
emparelhadas 

0,686 0,562 0,779 3,187 99 198 0 

 

Os valores reflectem que os resultados da classificação, condicionados pelo modo como foram formuladas 

as questões, não é arbitrária, e que as dimensões de análise têm consistência e congruência internas. A 

probabilidade de erro, indicada na última tabela de resultados, sob ‘Sig’ é 0,000 e, portanto, o nível de 

confiança dado pelo teste F é superior a 99,9%, de que resulta uma probabilidade de erro infinitesimal. Os 

valores de RI na tabela anterior, quer para as variáveis singulares quer para as médias emparelhadas, 

situam-se a meio dos intervalos de confiança a 95%. Considera-se significativo o valor de 0,686 para o Alfa 

de Cronbach, uma vez que esta medida que não tem associada uma distribuição de densidade de 

probabilidade, considerando-se aceitáveis valores acima de 0,60; bons os valores entre 0,61 e 0,75 e 

óptimos os valores acima de 0,76. Face a estes resultados, foi explorada uma classificação agregada dos 

constructos através da análise de clusters. Os procedimentos do método e respectivos resultados são 

apresentados em seguida. 

A classificação das iniciativas com base em constructos teóricos produzidos a partir das representações e 

práticas satisfaz o autor na medida em se adequa ao conjunto de iniciativas analisadas, permitindo retratar o 
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seu grau de radicalidade rural relativamente às 3 dimensões analisadas. Estes 3 eixos traduzem de forma 

sintetizada um conjunto de diferenças ao nível das motivações dos autores, dos objectivos das iniciativas e 

práticas quotidianas, e no modelo de 'negócio' importantes para a diferenciação dos casos da amostra. 

3.4. Em busca de uma classificação agregada 

Com vista encontrar tipologias de povoamento neo-rural entre os casos da amostra foi desenvolvida uma 

análise de clusters, recorrendo ao SPSS, e ao método hierárquico11, incorporando como variáveis os 

constructos (Ecologia, Economia, Comunidade) assim como a classificação da Tipologia Territorial (Cap. 

2.2.). Estas variáveis procuram reflectir o modelo conceptual de Halfacree (2007a), onde os constructos 

exprimem as dimensões imaginária e experiencial, e a Tipologia Territorial reflecte a dimensão material.  

 

Figura 13 – Dendograma da análise de clusters  

Os clusters 1 e 2, que resultam de desagregações da amostra em mais de 4 clusters, não revelam grandes 

                                                      

11 Com os parâmetros do método “Squared Euclidean Distance Between Groups” 
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diferenças nem características comuns expressivas. Optou-se, assim, por dividir a amostra pela linha 

assinalada na Figura 13, formando 4 clusters que se podem descrever pelas seguintes características. 

Tabela 6 – Estatística descritiva dos clusters produzidos 

Cluster Contagem 
ECOLOGIA ECONOMIA COMUNIDADE TIPOLOGIA TERRITORIAL 

µ δ µ δ µ δ µ δ 

1 42 3,810 0,397 3,095 0,656 2,690 0,680 1,500 0,552 

2 41 2,220 0,571 2,268 0,571 1,927 0,721 1,780 0,419 

3 6 4,000 0,000 2,333 0,516 3,000 0,000 6,000 0,000 

4 11 3,727 0,467 3,136 0,778 3,909 0,302 4,000 0,447 

 

Os clusters 3 e 4 sobressaem desde logo pela sua homogeneidade interna ao nível da Tipologia Territorial, 

uma marca bastante vincada que os distingue dos clusters 1 e 2. No cluster 3 esta homogeneidade reflecte-

se ainda nas dimensões da Ecologia e da Comunidade. A robustez ou coesão dos clusters 3 e 4 é visível no 

dendrograma, onde o cluster 4 se divide apenas com a desagregação da amostra em mais de 10 grupos. 

Os clusters 3 e 4 exibem características muito próprias e expressivas que correspondem, respectivamente, 

a “Centros de Convergência12” e a Comunidades intencionais.  

Os clusters 1 e 2 nascem de um tronco comum definido pela tipologia territorial e distinguem-se entre si 

essencialmente através do perfil nas dimensões Ecologia e Economia, onde o cluster 1 se aproxima mais 

dos conceitos de ecologia profunda, eco-economia e participação activa na comunidade, enquanto o cluster 

2 exibe um perfil menos radical, ou seja, marcado por uma maior proximidade à origem em todos os três 

constructos. As características próprias das tipologias resultantes dos clusters são apresentadas em 

seguida. 

CLUSTER 1 - Eco-lifestyle 

O cluster com maior número de casos da amostra tem como característica mais expressiva, e que o 

distingue do cluster 2, a forte relação com a terra através da prática quotidiana das actividades produtivas 

(agrícola, agro-florestal e pastoril), mas também uma maior ligação simbólica à natureza revelada nas 

representações do lugar e nas motivações para a re-localização. As médias mais altas nos três contructos, 

quando comparadas às do cluster 2, reflectem uma maior consciência do lugar nas suas componentes 

biofísica, económica e social. Este aspecto é acompanhado por uma ética ambiental e social mais profunda 

que a do cluster 2. 

Os casos integrados no Eco-lifestyle têm como característica uma maior expressão da função de produção 

(Holmes, 2006) predominando as actividades ligados ao trabalho da terra (Agricultura biológica, agro-

ecologia, permacultura, regeneração da paisagem e bio-construção) em combinação com serviços de 

formação (cursos, workshops de permacultura, bio-construção e auto-suficiência) eventos culturais e 

pedagógicos (encontros e rituais), residências artísticas, alojamento local, retiros de meditação e práticas 

espirituais. A abordagem de permacultura está muito presente neste cluster. A maioria dos casos incorpora-

                                                      

12 “Centro de Convergência” é a designação de 2 projectos inseridos neste pequeno grupo que reúne os 6 projectos de 

desenvolvimento local de natureza associativa, classificados como EV2 em termos de Natureza/Motivação. A 

diversidade de práticas e abordagens neste tipo de iniciativas torna difícil evidenciar uma marca comum 

suficientemente abrangente e ao mesmo tempo expressiva. Por serem, todos eles, pontos focais de uma rede 

alargada de actores dos quais depende a sua acção, e por demonstrarem competências e criatividade para tecer e 

gerir essas redes, foram designados por centros de convergência.  
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a nas práticas agrícolas (de produção ou demonstração) e tem nos serviços de formação e educação em 

permacultura uma fonte de rendimento. 

CLUSTER 2 – Eco-business 

Este cluster reúne uma diversidade de casos onde a função consumo (Holmes, 2006) é predominante e o 

rural é apresentado de forma a apelar aos anseios e representações de um público urbano – nacional e 

estrangeiro – cujo imaginário associa o contacto com a natureza à saúde física e mental, à paz interior e à 

transcendência. O rural é aqui apresentado como um espaço de consumo que suporta uma economia, 

predominantemente, de serviços, desenvolvida por neo-rurais com uma cultura empresarial orientada para a 

prossecução do lucro. O rural é, nestes casos, servido como amenidade sob a forma de experiências de 

curta duração (estadia, retiros, cursos e workshops) às quais não estão, necessariamente, associadas 

actividades produtivas (e.g. práticas agrícolas). Este é o cluster que mais se aproxima do conceito de 

Commodified Nature (Holmes, 2006) ou dos Idílios de consumo (Consuming Idylls) de Halfacree (2007a). 

As práticas agrícolas também estão presentes em alguns casos deste cluster mas como complemento (ou 

até adereço) de um produto cujo foco principal é a experiência turística do sossego e da calma, da saúde ou 

da espiritualidade associadas ao contacto com a natureza e com a paisagem “natural”. 

Apesar dos contrastes de posicionamento ético e ideológico, a fronteira entre os clusters 1 e 2 está povoada 

de casos com diferenças ténues, que só uma avaliação no terreno permitiria distinguir com rigor. Este 

comportamento dos dados não se verifica em relação aos outros clusters, nem entre o cluster 3 e 4.  

A dispersão de resultados dos clusters 1 e 2 ao nível da tipologia territorial, por um lado, e as várias 

combinações de actividades produtivas com um leque diversificado de serviços, esbate a fronteira entre 

estes dois clusters que se apresenta, assim, como uma região de difícil classificação ou, mesmo, como um 

espaço contínuo. 

CLUSTER 3 - “Centros de Convergência” 

São projectos de natureza associativa com maior peso institucional, implantados em comunidades rurais 

pré-existentes. Têm por missão catalizar o desenvolvimento local no sentido da sustentabilidade, 

procurando gerar dinâmicas locais através de um leque diversificado de actividades, produtos e serviços 

que promovam a conservação, regeneração e valorização dos recursos e valores naturais, assim como as 

práticas e tradições culturais das comunidades onde se inserem. 

Com objectivos orientados para o reforço da sustentabilidade no seu espaço de acção, combinam de forma 

criativa abordagens de conservação da natureza (biodiversidade e recursos naturais) com o 

desenvolvimento económico e social, em alguns casos expressamente orientado para um modelo de 

transição para uma era pós-carbono. 

Os promotores são portugueses anti-urbanitas (Aldeia das Amoreiras, Rio Seco) ou filhos da terra 

regressados (AEPGA, Permacultura de montanha), que trazem consigo as redes sociais que formaram na 

cidade e que transcendem a dicotomia urbano-rural chegando a ter um alcance internacional. A forte ligação 

a redes de cooperação nacional e internacional, através das quais divulgam as suas actividades, partilham 

conhecimento e recursos (e.g. voluntários), ou obtém financiamento, é uma forte marca deste tipo de 

projectos e é reflexo do capital cultural por trás destas iniciativas. Este capital cultural manifesta-se em 
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pensamento estratégico e criatividade no desenvolvimento de soluções (software) para os problemas locais, 

adaptando a intervenção às características geográficas (hardware) e culturais (sistema operativo) do lugar. A 

abordagem bottom-up e o trabalho de dinamização local remete para o espírito das abordagens LEADER 

apesar de nenhuma destas intervenções ser formalmente uma Associação de Desenvolvimento Local. 

O desenvolvimento local surge aqui como uma oportunidade de realização pessoal e profissional para uma 

geração jovem, urbana e criativa, com fortes competências, espírito voluntarista e com um sentido ético na 

acção, que encontra nos “Centros de Convergência” um espaço de realização pessoal e um estilo de vida 

em harmonia com os valores e princípios que defendem, além de uma alternativa de auto emprego ou de 

estágio.  

A contestação ao modelo político (económico, social e ambiental) manifesta-se, nestes casos, num espírito 

reformista que não se isola da sociedade, pelo contrário, trabalha com as instituições com vista a corrigir 

dinâmicas recessivas (no plano económico e cultural) e gerar processos regenerativos do ambiente, da 

economia e das comunidades em que se inserem. 

Em termos de localização estes projectos situam-se no espaço rural profundo com excepção de um caso 

em Janas, Sintra. 

CLUSTER 4 - Comunidades Intencionais 

Esta tipologia que perfaz 11% da amostra, é a que vai mais radicalmente ao encontro dos conceitos de 

Heterotopias de Foucault e das neo-tribos de Maffesoli. Estas comunidades intencionais têm em comum o 

facto de serem projectos colectivos, de dimensão variável, com uma forte motivação nas dimensões 

Ecologia e Comunidade.  

São povoamentos novos, criados deliberadamente em solo rural e inspirados por um ideal comunitário, 

onde características físicas e funcionais do espaço dão prioridade ao colectivo, procurando reforçar a 

coesão do grupo, a interdependência dos seus membros e expressar os ideais partilhados. A visão, os 

objectivos (políticos e/ou espirituais), a gestão e as tarefas diárias são, geralmente, partilhadas pelos 

membros recorrendo, para tal, a um modelo de governança próprio e a diversos métodos e processos de 

tomada de decisão. Na sua generalidade têm origem numa forte motivação de experimentar um estilo de 

vida alternativo na forma de se relacionar entre si e com o meio ambiente, ou práticas espirituais. A vida 

nestas comunidades é uma opção livre e individual e não uma fatalidade como nas comunidades rurais de 

outrora13. Porém, a vivência não deixa de ser desafiadora, por contrariar os anseios, representações e 

práticas predominantes da sociedade urbana contemporânea. Do ponto de vista desta tipologia em 

particular, a sociedade de massa contemporânea (por vezes referida como “O Sistema”) é vista como 

competitiva e individualista, superficial e consumista, ansiosa e apressada, profana e inconsciente, e é deste 

campo cultural que as comunidades amostradas se procuram afastar, de diversas formas, afirmando o seu 

ímpeto criador. Porém a sustentabilidade financeira destas comunidades está em grande parte dependente 

da sua relação com “O Sistema”, pelos fluxos de capital e de bens de que dependem, uma vez que é nos 

centros urbanos que se situa boa parte da procura dos seus serviços, assim como o sustento de alguns dos 

                                                      

13 As neo-tribos pós-modernas diferem das verdadeiras Gemeischaft tribais por decorrerem de opções livres dos 

indivíduos e não de um fatalidade, e também pela livre mobilidade entre diferentes grupos neo-tribais na vivência 

quotidiana, uma vez que o neo-tribalismo se caracteriza pela fluidez, encontros ocasionais e dispersão (Maffesoli 

1996:76, in Halfacree, 1998: pp. 202-203) 
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seus residentes.  

Em termos de práticas, realçam dos discursos um conjunto de actividades desenvolvidas para o exterior, 

como a formação em permacultura e bioconstrução (cursos e workshops), eventos culturais, espirituais e 

pedagógicos. As comunidades mapeadas são também pólos de experimentação e inovação nos domínios 

da agroecologia, bioconstrução, práticas sustentáveis, resiliência económica e social.  

Esta tipologia é a mais susceptível de despertar desconfianças, receios e acusações por parte das 

populações locais, conotada com seitas políticas ou religiosas, associada a minorias étnicas ou a uma 

marginalidade deliberada. Mas este conjunto de casos apresenta-se aberto ao mundo e à sociedade da 

informação, com um discurso actual que reflecte os problemas globais e muitas preocupações da sociedade 

contemporânea, explorando e divulgando soluções criativas e inovadoras para a auto-suficiência local, para 

a realização pessoal e liberdade espiritual.  

O contacto e a relação com a natureza é uma marca importante nas comunidades mapeadas, e que se 

reflecte numa pontuação alta ao nível do constructo Ecologia, mesmo nas comunidades religiosas ou 

espirituais. A amostra de casos revela um espectro ideológico que se estende das comunidades com uma 

motivação mais política, focada nas dimensões ambiental e social, até às comunidades religiosas ou 

espirituais, passando por casos onde a natureza é simultaneamente fonte da espiritualidade e objecto de 

luta política, numa visão que combina a ecologia política e uma espiritualidade naturalista indo ao encontro 

do transcendentalismo do séc. XIX14.  

A dimensão populacional de uma comunidade intencional é regulada pelos seus residentes, de acordo com 

critérios de admissão próprios. Este facto aliado ao facto de serem cooperativas informais de habitação, 

confere aos residentes destas comunidades uma segurança acrescida no acesso à habitação, que os 

distingue dos outros clusters mais expostos ao mercado imobiliário e financeiro. É de assinalar que os 

projectos mais antigos da amostra (1987 e 1995) são duas comunidades, tendo as restantes surgido a partir 

de 2010 – despertando curiosidade relativamente à hipótese de uma contra-urbanização de crise na 

periferia europeia (Gkartzios, 2013) que teria de ser avaliada através de inquérito extensivo aos membros 

destas comunidades.  

 

Figura 14 - Localização dos clusters no espaço tridimensional dos constructos em função do seu posicionamento e 
dimensão  

                                                      

14 Os transcendentalistas, representados por autores como Walt Whitman, Henry David Thoreau e Ralph Waldo 

Emerson, defendiam a liberdade do pensamento e um estilo de vida simples e natural capaz de orientar o 
comportamento humano e sociedade num sentido mais salutar que o do capitalismo emergente à época.  
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Figura 15 – Implantação territorial dos projectos, por cluster  
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4. Casos de estudo 

4.1. Metodologia do trabalho de Campo 

Com vista a testar os resultados do cyber-mapeamento e a aprofundar a caracterização das tipologias 

produzidas, foi levado a cabo um inquérito no terreno. Foram estabelecidos critérios para a selecção de uma 

região de Portugal continental e, dentro dela, uma amostra de projectos a inquirir, numa tentativa de 

aprofundar o conhecimento das suas particularidades, diferenças e semelhanças. Com vista a testar a tese 

de Halfacree (2006 e 2007) de que as ruralidades radicais se distinguem do movimento de retorno ao 

campo dos anos 1960 e 70, foram estabelecidos como critérios para a selecção da área de estudo a 

concentração de diferentes tipologias que pudesse revelar uma articulação das iniciativas numa rede neo-

rural local. Para além da densidade e diversidade de iniciativas, foi considerada a acessibilidade às 

iniciativas e a abertura e confiança dos seus membros para partilhar informação. As condições 

meteorológicas foram o critério decisivo, uma vez que o trabalho de campo decorreu no mês de Fevereiro e 

o equipamento de apoio (meio de transporte, residência e escritório) foi uma autocaravana sem sistema de 

aquecimento. Por este conjunto de razões a área de estudo seleccionada foi o Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina15. 

O trabalho de campo combinou a observação directa e participante numa convivência de alguns dias (entre 

1 e 7), que permitiu a integração do investigador na iniciativa, com entrevistas abertas semi-estruturadas a 

informadores-chave seleccionados em função da profundidade do seu conhecimento, capacidade de 

exposição das ideias e articulação do discurso (Patton, 1987).  

As entrevistas seguiram um guião com vista a reunir dados e informação sobre temas específicos, sem com 

isso sacrificar uma atitude exploratória e a abertura para as particularidades do entrevistado e do caso de 

estudo em análise. Os temas a inquirir na entrevista abrangiam, em termos gerais, a caracterização do 

entrevistado e da iniciativa, das redes de cooperação em que se insere, do relacionamento com a 

administração pública, e de aspectos simbólicos diversos como os valores e ideais que prossegue, assim 

como as representações do rural e práticas quotidianas. Esta abordagem exploratória e qualitativa permitiu 

alargar a perspectiva tanto nos exercícios de observação como nas entrevistas, e revelou aspectos 

subjectivos não esperados à partida que enriqueceram a profundidade, o detalhe e o significado da 

informação recolhida. 

Foram também entrevistados técnicos superiores das câmaras municipais com vista a revelar a perspectiva 

da administração local pela sua percepção do povoamento neo-rural, e do relacionamento com os neo-

rurais, através de uma entrevista aberta semi-estruturada.  

Os guiões das entrevistas às iniciativas neo-rurais e às entrevistas com as câmaras municipais foram 

elaborados em mapas mentais (mind-maps) que se apresentam no Anexo 3. Realizaram-se 8 entrevistas, 

abrangendo três projectos situados no Concelho de Odemira e um no Concelho de Aljezur, assim como 

                                                      

15 A região da Serra da Estrela reúne uma grande diversidade de iniciativas com uma densidade um pouco menor que 

a da região Sudoeste, mas igualmente interessante e que merecedora de estudo. A acessibilidade a informadores-

chave, resultante da familiaridade do investigador com algumas destas iniciativas e pessoas, aliados ao clima 

determinaram a opção pela região Sudoeste.  
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duas entrevistas a técnicos superiores das respectivas Câmaras Municipais. As entrevistas foram registadas 

em formato áudio digital, totalizando sete horas de gravação - 90 min de entrevistas em Aljezur e 330 

minutos em Odemira. Os testemunhos, prestados em português excepto três deles em inglês, foram 

transcritos nos temas que se mostraram relevantes para a investigação.  

4.2. Síntese e discussão das entrevistas às Câmaras Municipais 

Representações do rural, da neo-ruralidade e do papel da administração territorial 

Na entrevista à Câmara de Odemira a neo-ruralidade foi apresentada como um fenómeno migratório 

perceptível mas de pequena dimensão e de difícil quantificação. O povoamento neo-rural foi definido como 

a reocupação dos aglomerados rurais existentes, e os neo-rurais como populações de fora e divididos em 

três grupos: os estrangeiros, os portugueses e os odemirenses que regressam. Os dois primeiros 

distinguem-se das populações locais pela sua origem e por características ligadas às três dimensões do 

modelo de Halfacree: em termos materiais, conceitos estéticos e arquitectónicos; na dimensão imaginária, 

conhecimentos, preocupações ambientais e know-how; e na dimensão experiencial, trazem uma nova forma 

de viver o rural. A forma como os neo-rurais são apresentados vai ao encontro do conceito de anti-urbanita 

(Mitchell, 2004) e lança a hipótese de uma contraurbanização de crise (Gkartzios, 2013). 

00:28 SC – Sinceramente eh pá, não há nada específico que me diga: eh pá, aqui está a surgir 
um povoamento formado por neo-rurais, não. Percebes? [...] agora os povoamentos existentes, 
que são bastantes, realmente têm tido fluxos e chegada de pessoas... 

1:22 SC - eu acho que há 3 tipos: há os estrangeiros, os que vêm claramente, 
independentemente da faixa etária; há os portugueses, aqueles portugueses formados, 
urbanos, que vêm para... à procura do rural, digamos, com conceitos estéticos perfeitamente 
definidos, com conhecimentos, com preocupações ambientais, etc... e que vêm mesmo à 
procura; e há aqueles que regressam, que é uma situação talvez fruto da crise, que agora está 
muito na moda, não é? Tudo é por causa da crise. Mas nota-se muito isso. Ou vêm à procura, 
ou realmente há uma nova dinâmica em que aí há realmente uma procura do regresso, há 10 
anos atrás isso não se verificava, as pessoas saiam e não voltavam, ponto final. E agora há um 
regresso. Há o regresso às origens... não se percebe... eu pelo menos não consigo perceber o 
porquê. Se é da questão da crise se é mesmo uma procura por interesse próprio. 

As ruralidades radicais de Halfacree (2007a) são marginalizadas nesta definição do povoamento neo-rural, 

entendido como o repovoamento de aglomerados rurais por anti-urbanitas de que o Centro de Convergência 

é um caso exemplar, sendo apresentadas como casos à parte ou situações pontuais. As ruralidades radicais 

levantam mais suspeitas e dificuldades à gestão municipal, tanto pelas dificuldades que a sua implantação 

territorial coloca ao licenciamento como pela dificuldade em compreender e aceitar o seu estilo de vida. 

16:17 SC – [Tamera e Cabaços] são situações pontuais. Com alguma dimensão já, mas são 
situações pontuais, e claras e fechadas em si só. Eu penso... eu, pelo menos do meu 
entendimento, posso estar errada, diverge completamente da filosofia dos neo-rurais que é 
outra coisa. Para mim é outra coisa. Para mim... Porque a questão dos neo-rurais, os 
chamados novos rurais, são situações que... são pessoas que vêm não propriamente em 
grupo, não é? São pessoas que procuram... são pessoas perfeitamente inseridas na sociedade 
mas que vêm à procura porque mudam o paradigma de vida, procuram novas formas de estar 
e procuram o rural. O rural, mas lá está, eu também acho que está um bocadinho associado e 
que trazem um know-how, trazem um novo conhecimento e uma nova forma de viver o rural, 
não é? [...] E preocupações estéticas, como eu referi, e com preocupações ambientais, com 
conhecimentos de hmmm... adoptar tradições antigas mas com novas tecnologias, com novos 
saberes, isso é muito interessante. E trazem um novo conhecimento e uma nova abordagem 
às populações rurais de baixa densidade, e que normalmente é bem visto.  
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Face a esta definição de povoamento neo-rural, a Câmara demonstra interesse em aprofundar o 

conhecimento desta dinâmica com vista a acompanhar e apoiar, actuando nos seus domínios de 

competências. Porém aponta dificuldades em reunir informação acerca dos neo-rurais uma vez que os 

procedimentos administrativos habituais não permitem identificá-los, impedindo a monitorização deste grupo 

social que, assim, se dilui na diversidade demográfica do rural contemporâneo. Esta dificuldade de rastreio 

dos neo-rurais através dos procedimentos habituais vai ao encontro da questão avançada no cap. 1.5 

relativamente à falta de competências, meios e recursos das Câmaras Municipais para desenvolver um 

trabalho eficaz no desenvolvimento do espaço rural.  

3:03 SC -  [...] isto é tudo mensurável mas aqui na Câmara não é possível medir porque não 
temos mesmo forma. Os processos, por exemplo, do ponto de vista do licenciamento, quer seja 
licenciamento ou comunicações ou outro tipo de procedimento, nós não conseguimos perceber. 
Quer dizer, as pessoas entregam, e têm número fiscal, mas não conseguimos perceber qual é 
a origem da pessoa. A não ser que exista alguma preocupação, alguma entrevista prévia em 
que a pessoa realmente queira vir procurar, que se identifica e vem apresentar um projecto. 
Mas até do ponto de vista das candidaturas, que é uma expressão que poderia revelar aí 
alguma situação, mas não. Não há nada. Talvez no LEADER, quem acompanha o LEADER+, 
talvez aí te consigam dizer mais qualquer coisa, precisamente nesta perspectiva.  

Na entrevista à Câmara Municipal de Aljezur a neo-ruralidade foi apresentada como uma marca e um novo 

conceito de produto turístico. Os neo-rurais têm aqui uma definição mais estrita de anti-urbanitas que se 

dedicam parcialmente à agricultura e aos serviços de animação e alojamento turístico. O turismo ressalta 

neste território como o conceito predominante na estratégia territorial. A representação do rural revela-se 

quase monofuncional, muito marcada pelas representações formais provenientes da estratégia regional, 

orientada para o desenvolvimento turístico e preservação de amenidades (consuming idylls). O discurso 

revela uma missão da administração local orientada para a valorização física do território, principalmente ao 

nível das infra-estruturas, como forma de desenvolver a vocação do espaço rural para as actividades 

económicas (Woods, 2011) que, no passado eram a agricultura e a pastorícia e hoje são o alojamento e 

animação turística. 

Esta visão administrativista da gestão municipal centrada na dotação e manutenção de infra-estruturas e no 

cumprimento da regulamentação urbanística descura a perspectiva sociológica da neo-ruralidade 

sacrificando, assim, uma compreensão mais profunda necessária a uma gestão criativa, capaz de tirar 

partido do potencial estratégico desta dinâmica emergente. 

Abertura para a neo-ruralidade – Motivações e oportunidades 

Ambas as câmaras se mostraram abertas e interessadas em apoiar a dinâmica neo-rural, que é encarada 

como oportunidade para o repovoamento do território, para a diversificação da base económica e do tecido 

social. A Câmara de Aljezur vê na neo-ruralidade também um sintoma da alteração no paradigma do 

imobiliário, na actual fase recessivo do ciclo económico (Bingre, 2011), e como uma expressão do impacte 

das TIC no estilo de vida e nas formas de trabalhar. 

DS… partindo deste pressuposto, de que os segundos PDM's terão de ser instrumentos mais 
estratégicos. Este tema da neo-ruralidade seria um tema a integrar num dossier próprio. […] 

18:20 JC – Eu acho que sim. A situação agora é completamente diferente da situação que se 
vivia à meia dúzia de anos atrás. As perspectivas eram outras, era construir e vender e pronto, 
havia um mercado. E agora se calhar a situação é outra, temos de a olhar de outra maneira. 
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25:30 JC – Hoje com as novas tecnologias, as internets e essas coisas todas, uma pessoa está 
aí e trabalha e manda o trabalho para não sei onde e recebe trabalho não sei de onde e 
pronto.... Já consegue... há uns anos isso não acontecia. As condições são completamente 
diferentes [...] e a maneira de viver é também muito diferente do que era há uns anos atrás. 

 

Na entrevista à Câmara Municipal de Odemira sobressai uma perspectiva estratégica mais aprofundada que 

reconhece as oportunidades do povoamento neo-rural para o desenvolvimento local, mas revela dificuldade 

em quantificar o seu contributo para o desenvolvimento: 

6:12 SC – Eu percebo que é... quer dizer, o potencial. Poderia haver, no âmbito das florestas, 
no âmbito do desenvolvimento, até nalgumas situações consideradas bastante importantes do 
ponto de vista estratégico, mas não há. Neste momento não há expressão, nem sequer no 
turismo no espaço rural. Nem no turismo em espaço rural, e que temos bastante. Temos uma 
rede que está perfeitamente... as situações estão perfeitamente identificadas e não é assim 
nada de expressivo. 

Esta falta de expressão dos neo-rurais resulta, segundo o entrevistado, da dificuldade de os e identificar 

através dos procedimentos administrativos e, também, da sua boa integração na comunidade local. 

A percepção dos riscos e ameaças da neo-ruralidade 

A Câmara Municipal de Odemira mostra-se preocupada com alguns casos de ruralidades radicais já 

implantados, pela dificuldade em encontrar soluções que não subvertam a lógica do sistema de gestão 

territorial e pela tensão entre a necessidade de evitar a proliferação de povoamentos clandestinos, e a de 

manter estas pessoas e actividades no concelho. 

21:22 SC – Porque um povoamento rural tem que ter... tem que ter infra-estruturas, tem que ter 
uma série de coisas que... de obrigação, entre aspas, da autarquia e do Estado. E algumas 
obrigações, não é? Cumprimento de índices, etc, não é? 

22:05 SC – […] Agora estes novos, criados de raiz, satélite, isso então! Não são 
[povoamentos]... poderão vir a ser. Poderão vir a ser agora com a nova revisão do PDM, não 
sei como é que eles vão ser encarados e enquadrados, não é? Ainda não te sei dizer como é 
que isso vai... o que vai acontecer. Com certeza que têm de ser estudados.  

As ruralidades radicais representam, assim, o maior desafio que se coloca à administração territorial, tanto a 

nível municipal como central. A Câmara reconhece porém as oportunidades deste tipo de ocupação para a 

regeneração e dinamização do espaço rural, e demonstra vontade e abertura para a enquadrar. Porém, não 

encontra meios ou instrumentos para legitimar estas formas de ocupação e utilização do solo rural, que não 

encaixam nos parâmetros da lei, nem cumprem a regulamentação urbanística ou a normativa técnica da 

construção. 

8:42 SC – Neste momento não há qualquer instrumento [de gestão territorial] que acolha. Mas 
há uma vontade de ir ao encontro, não é? E os instrumentos também servem para trabalhar 
essas realidades, não é? É óbvio que tem que haver cedências, é óbvio que tem que se 
encontrar um ponto de convergência e uma solução. Mas a solução não sei qual é. Sei que há 
uma abertura. Há uma abertura clara. Clara e franca, para resolver, para as duas situações, 
não só Tamera mas também a questão dos Cabaços. 

A dificuldade da Câmara em equacionar soluções para as estas duas situações resulta, em grande parte, do 

desconhecimento destas formas de ocupação e utilização do solo rural, dos seus impactes positivos e 

riscos, e do desafio da comunicação entre uma cultura burocrática e populações com fortes convicções 

ambientalistas mas com pouca cultura de planeamento. O desconhecimento da legislação urbanística pelos 



39 

promotores destes povoamentos neo-rurais e a falta de mediadores na administração potencia as violações 

à lei (incumprimento de índices e de condicionantes), em resultado da falta de diálogo prévio à implantação 

do projecto.  

12:12 SC - A maior dificuldade é que... tudo começou ao contrário, não é? Não houve um 
estudo para se tentar perceber quais seriam as melhores localizações porque temos 
condicionantes óbvias nas classes de espaço. E agora temos uma questão de legalização, não 
é? De tentar hmmm... perceber quais são as podem ficar, as que não podem ficar e, de alguma 
forma... é fazer o trabalho ao contrário, não é? Não se fez um estudo de localização! Agora 
temos uma realidade e de tentar resolver aquilo que foi feito, mas nem tudo poderá ser 
acolhido, de certeza absoluta. Agora o trabalho é um bocado inverso. É através de 
levantamentos, tentar perceber o que é que já foi feito, o que é que está em causa, nas várias 
vertentes. Nas várias vertentes. 

Assim, a falta de comunicação entre os neo-rurais e a administração local acentua o desconhecimento das 

motivações e preocupações de parte a parte, e ressalta como o nó górdio da problemática do povoamento 

neo-rural emergente no Sudoeste de Portugal. A vontade expressa de resolver algumas situações ilegais 

esbarra no desconhecimento das ruralidades radicais e na falta de meios e instrumentos capazes de 

solucionar os problemas. Estas dificuldades remetem para a necessidade de uma mediação entre as partes, 

que desenvolva uma colaboração em contínuo em torno de um objectivo estratégico comum (e.g. a 

sustentabilidade), como forma de estabelecer e cimentar pontes entre a administração e as populações neo-

rurais mais radicais.  

Tabela 7 – Síntese das representações do rural, da neoruralidade e dos neo-rurais e da percepção das oportunidades e 
ameaças para a gestão territorial pelas Câmaras Municipais 

 Representações  Percepção  

 do Rural da Neoruralidade 
dos Neo-
rurais 

das 
oportunidades 

dos riscos e 
ameaças 

Aljezur 

Rural monofuncional 
associado à actividade 
turística e 2ª habitação 
(consuming idylls); Um 
território dividido pelo 
PNSACV, disputado pelas 
funções de consumo e 
conservação. 

Novo conceito de 
produto turístico, 
associado a novos 
estilos de vida e 
formas de trabalhar 

Populações de 
fora (Lisboa) 
anti-urbanitas 
que se 
dedicam à 
agricultura e às 
actividades 
turísticas 

repovoamento 
do território, 
diversificação do 
tecido 
económico e 
social 

- 

Odemira 

No interior do concelho, onde 
se localizam os casos de 
estudo, o rural apresenta-se 
expectante, mais aberto à 
multifuncionalidade e às 
emergências da sociedade. 

Fenómeno 
migratório que se 
traduz na 
reocupação dos 
aglomerados rurais 
existentes 

Estrangeiros, 
portugueses 
urbanos, e 
populações 
que regressam 

regeneração e 
dinamização do 
espaço rural, 
desenvolvimento 
local  

A proliferação 
de ocupações 
não planeadas 
e clandestinas 
(ruralidades 
radicais) 

 

4.3. Relatos da neo-ruralidade na primeira pessoa – a dimensão interna 

São aqui apresentadas algumas narrativas reunidas nas entrevistas aos neo-rurais, que reflectem aspectos 

ligados às motivações para a migração, aos objectivos do projecto, às representações e à vivência 

quotidiana em cada um dos casos de estudo, analisando as características intrínsecas de cada um.  

4.3.1. Centro de Convergência  

Esta iniciativa nascida como um projecto de combate à desertificação promovido por uma ONGA, é um 

exemplo expressivo do cluster 3 ao qual deu designação. O número de participantes variou ao longo dos 
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oito anos da iniciativa e tem pouca relevância actualmente, na medida em que o projecto envolve a 

comunidade da aldeia e outros neo-rurais com quem desenvolve uma cooperação quotidiana marcada pela 

informalidade. Foi entrevistado um dos fundadores do projecto, com 35 anos de idade, licenciado em 

engenharia do Ambiente pela UNL e investigador da Faculdade de Ciências da UL. 

Origem e motivações: O projecto do Centro de Convergência (CC) nasce das motivação de realização 

pessoal e política de um grupo de jovens activistas com formação superior, grande capital cultural, 

capacidade de concretização e de liderança, que ambicionavam criar uma situação de vida urbana em 

espaço rural. A mudança para o campo marca uma etapa do trajecto biográfico e reflecte uma abordagem 

de acção directa no activismo ambiental.  

1:08 AV – Ok. A minha motivação... o CC é um projecto que tenta juntar as motivações de 
várias pessoas ao mesmo tempo estar na vanguarda daquilo que nós estávamos a fazer. Eu, 
pessoalmente, vinha de uma ONG de defesa do ambiente e ao mesmo tempo tinha estado 
num centro de desenvolvimento em espaço rural, na Eslovénia, onde pela primeira vez percebi 
que não precisava de viver na cidade. Porque sempre achei que no campo que não se podia 
viver porque... não havia teatro, não havia cinema, não havia pessoas suficientemente jovens, 
não havia toda aquela cena fixe que a gente gosta na cidade. E ao viver num centro de artes 
em espaço rural na Eslovénia percebi que tudo isso podia acontecer em espaço rural, se 
houvesse essa convergência de pessoas a passar num sítio. E lá na Eslovénia isso acontecia e 
então a partir daí eu percebi que afinal era muita fixe viver em espaço rural. E ao mesmo 
tempo, depois de fazer um curso de permacultura tinha imensas coisas que queria 
experimentar. 

 

A escolha da localização do Centro de Convergência teve por base razões práticas e uma estratégia de 

maximização das oportunidades para o projecto e do contributo deste para a comunidade local. 

4:47 AV – [...] lá na Eslovénia eu percebi que [...] havia pessoas da cidade que estavam a 
querer ir ali para o pé do Art Center – que era onde nós estávamos – precisamente porque 
tinham o contacto com a cidade, por ter lá a arte e a cultura e não sei quê, e ter pessoal da 
cultura urbana e ao mesmo tempo ter toda a cena boa de estar em espaço rural e ter as casas 
baratas e terrenos baratos estarmos entre amigos. E portanto eu percebi esta dinâmica e achei 
que também era importante irmos para um sítio onde, por um lado, fizéssemos falta e houvesse 
necessidade, por outro lado, em que também houvesse baixa densidade e abandono e... para 
se encontrar mais facilmente recursos, e espaços e terrenos mais baratos para as pessoas 
poderem vir e ir crescendo também esse espaço de convergência. […] Se tu vais para um sítio 
em que existe imensa gente e em que existe... em que é tudo muito caro etc... tu tens 
dificuldade em crescer. Sim, mas acima de tudo... Bem, há uma combinação destas coisas 
todas.   

7:30 AV – E também [razões] funcionais, ou seja, o facto de ser um sítio supostamente barato 
onde se consegue também desenvolver, isso também pesa um bocadinho no papel. Apesar de 
depois, na prática, se verificar que não é verdade, ou seja, aqui o preço da terra já está muito 
especulado.  

 

O projecto do Centro de Convergência inicia-se com a definição da estratégia e do plano de acção, com o 

objectivo de criar um espaço para acolher experiências e novas abordagens à regeneração ambiental e 

sócio-cultural do território. A pesquisa sistemática do lugar para implantar o projecto e a sua articulação com 

as políticas e estratégias de âmbito nacional e regional revela o elevado nível de competências e a cultura 

de planeamento do grupo fundador.  

33:30 AV – Bem, em primeiro lugar nós escolhemos o Alentejo […] e depois nós precisávamos 
de espaços, ou seja precisávamos de um conjunto de infra-estruturas e de terreno para 
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trabalhar, para fazer as actividades colectivas e também de um espaço residencial e nós não 
tínhamos esse espaço. E nós queríamos experimentar algo que pudesse ser replicável. 
Portanto não queríamos ir para o terreno privado de alguém. Queríamos: se alguém quiser 
fazer isto noutro sítio, como é que faz? Bem, quem é que tem espaços? São as câmaras. 
Então fomos falar com as câmaras do Alentejo. E então andámos a reunir com as câmaras do 
Alentejo a ver que espaços é que tinham, com dossier, com projecto, com equipa, com 
currículos, com a estratégia e a ver quem é que nos dava condições... 

34:22 AV - […] e basicamente aqui na Aldeia das Amoreiras, com o apoio da câmara de 
Odemira, foi o sítio onde encontrámos as melhores condições. Portanto uma aldeia ainda com 
200 pessoas, duas escolas abandonadas na aldeia, as duas arranjadas, no alentejo interior 
com problemas de desertificação e abandono mas ainda assim a 60 km do mar ainda dá para ir 
lá dar um mergulhinho de vez em quando, portanto foram as condições ideais. Depois, mais 
tarde, percebi que era uma zona de 3 paisagens, portanto, ainda mais rica e diversa. 

Nas representações do espaço o rural deprimido (económica, ecológica e psicologicamente) emerge como 

espaço de realização pessoal para um grupo de jovens activistas, empenhados em contribuir para a criação 

de um Mundo melhor, por contraste com a cidade cujo espaço de acção política e cultural está mais 

saturado e disputado por grandes interesses.   

15:04 AV – [...] tu na cidade consegues mudar coisas, mas apenas numa perspectiva sectorial, 
e se te focares muito consegues mudar uma coisinha no sector dos transportes. Agora, quando 
tu tens uma perspectiva holista, sistémica, numa cidade do tamanho de Lisboa, pá, tu não 
consegues trabalhar a esse nível. E aquilo que me fascinava era trabalhar a nível sistémico, e 
então, aqui na aldeia eu encontrei... e foi um bocado por isso que nós começámos o CC 
porque abordava essas várias áreas, mas depois a magia do sistémico ultrapassou a trans-
disciplinariedade, não é? Que é a questão mesmo de tu fazeres um planeamento e todos os 
níveis. Não é só estares numa equipa transdisciplinar, é mais do que isso. Então, numa aldeia, 
tu consegues ver o Mundo inteiro e, ao mesmo tempo, tens uma escala em que tu consegues 
intervir, estás a ver? [...] E então a magia de ter essa possibilidade de entender tudo num 
espaço pequenino e de encontrar tudo faz com que uma aldeia não seja um sítio onde nada 
acontece, mas num sítio onde tudo acontece, porque tu podes num pequeno sistema, num 
pequeno ecossistema ver o Mundo inteiro. E então isso é muito bonito, estás a ver. Ou seja, tu 
não precisas de mais para intervir numa perspectiva sistémica. É muito giro. E, na verdade, é 
muito difícil na mesma chegar a resultados, mas consegues ir fazendo algumas coisas. 

O próximo excerto da entrevista explora as diferentes etapas do ciclo de vida do Centro de Convergência, 

revelando as transformações no funcionamento deste projecto ao longo de 8 anos, e a constante auto-

monitorização necessária à coesão do grupo (Halfacree, 1998): 

18:49 AV - [...] nós dividimos em 4 fases. Uma que era a fase do Monte da Charnequinha, a 
outra a fase do Centro Social, a outra a fase da Aldeia Sustentável e uma outra que é a Nova 
Era, como nós chamamos […], que é um bocado o que tem estado a acontecer desde 2013. 

19:40 AV - O Monte da Charnequinha foi o momento em que nós ainda não tínhamos um 
espaço para fazer o CC, mas tínhamos tanta vontade que já o divulgávamos, pelo que já 
convergiam pessoas. Aonde? Na nossa casa. Que era o Monte da Charnequinha, em Colos, 
que foi-se tornando quase um centro de convergência em si mesmo […] e começámos a 
ensaiar coisas. Depois tivemos o Centro Social, que foi quando tivemos o espaço aqui na 
aldeia. […] Conseguimos o tal espaço na aldeia e fizemos aquilo que as pessoas da aldeia 
queriam, que eram festas. Por outro lado fizemos muitas actividades culturais e workshops. Ou 
seja, muitas das ideias que vinham e que eram a ideia de convergir as ideias de toda a gente, 
experimentaram-se. Portanto experimentamos um programa cultural riquíssimo. Tínhamos um 
programa cultural aqui, talvez maior que na sede do Concelho, em Odemira, não é? 

25:33 AV - Depois passámos para a Aldeia Sustentável, que foi a passagem conceptual de: [...] 
é pá, vamos deixar de fazer um centro sustentável, vamos tentar fazer uma aldeia sustentável, 
com os recursos de toda a gente, porque toda a gente tem imensos recursos. Por outro lado 
vamos pôr todas estas ideias de planeamento participado, etc, vamos por tudo isto em prática 
com a aldeia inteira. […] No entanto, a Aldeia Sustentável teve um financiamento de dois anos. 
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Portanto esta abordagem permaneceu mas a dedicação de trabalhar, de organizar reuniões 
etc, teve uma dedicação durante 2 anos. Terminado esse tempo, mudámos para uma outra 
fase que nós chamamos de Nova Era que é a Era de: já não estamos aqui a trabalhar com a 
aldeia enquanto técnicos, porque durante a Aldeia Sustentável houve um bocado essa 
abordagem, estávamos a ser pagos para trabalhar com a aldeia, facilitar processos. Passamos 
a dizer: […] Nós moramos aqui, somos umas das pessoas que estão aqui, temos interesses em 
alguns dos sonhos, estamos disponíveis para ajudar nos outros, e ainda de alguma forma para 
manter viva esta chama mas, quer dizer, estamos cá, ninguém nos paga para fazermos este 
trabalho, não temos nenhuma obrigação, vivemos aqui e, portanto, é através da nossa própria 
vivência aqui que tudo aquilo que for para acontecer vai funcionar. E não como técnicos, e não 
como pessoas de fora a tentar falar com as pessoas da aldeia, sem tentar convencê-las para 
nada. […] É uma mudança de posicionamento, de tentar acabar com a fronteira entre nós e 
eles. […] e deixa de haver um bocado fronteira e até o próprio posicionamento do centro na 
aldeia muda um bocado. 

36:30 AV – Neste momento existe o GAIA. Continua a existir como uma base legal que nós 
utilizámos para fazer o CC. Mas o CC sempre foi uma ideia, um chapéu, que junta as pessoas. 
Só que a questão de... por um conjunto de coisas que nós analisámos na sistematização, o CC 
neste momento não tem a agregação suficiente, aquilo que precisa para agregar as pessoas à 
volta do seu próprio conceito. E portanto as pessoas continuam a estar aqui, e continuam a 
estar agregadas aqui à volta da aldeia e à volta dos mesmos ideais mas não em volta do 
chapéu Centro de Convergência. E, na verdade, a nenhum de nós isso preocupa. 

O projecto colectivo do CC perdeu algum fôlego e o grupo fundador desagregou-se. Porém muitas das 

actividades dirigidas à comunidade local continuam a ser desenvolvidas por “convergentes”. Esta 

dinamização da comunidade e da rede de actores local é um ponto forte do Centro de Convergência, que é 

simultaneamente um nó central da comunidade neo-rural envolvente, e uma plataforma de 

internacionalização deste território através das redes em que participa directamente ou através do Grupo de 

Acção e Intervenção Ambiental (GAIA) e que serão apresentadas no próximo sub-capítulo.  

A interligação das três dimensões do rural do modelo de Halfacree, onde o imaginário e a realidade física se 

encontram na vivência quotidiana, ressaltam neste relato expressivo com que se concluiu a entrevista a este 

investigador e activista residente na Aldeia das Amoreiras: 

1:17:54 AV – Para já eu encontro aqui muita coisa para aprender... eu olho para o chão e vejo 
imensas plantas que não conheço, estás a ver? E vejo muitas que conheço e... e olho para... e 
está tudo a mexer, estás a ver? Está tudo a mexer e estou sempre a olhar para a dimensão 
temporal da paisagem, como as coisas estão a evoluir, as pessoas, todos os anos morrem 
várias pessoas aqui na aldeia, todos os anos nascem várias pessoas aqui na aldeia, todos os 
anos eu corto não sei quantas árvores para queimar, ou seja, já mortas mas tipo hmmm... todos 
os anos planto não sei quantas coisas. Há uma ligação à vida a todos os níveis. Desde aquilo 
que tu usas para cozinhar, desde que cozinho a lenha àquilo que entra na tua panela, àquilo 
que sai, à proximidade com as galinhas, à proximidade com os vizinhos, às relações ligadas às 
coisas mais simples e mais produtivas. Eu acho que é uma ligação ao lado produtivo da 
paisagem mas também ao lado da magia da... porque o lado que existe na cidade, da criação 
cultural, da criação intelectual e do contacto entre as pessoas também existe aqui. [...] 
Portanto, para mim, é a magia das coisas. A magia da vida está aqui, está na origem das 
coisas. Na cidade as coisas são viradas para a eficiência e para a produtividade, mas são feitas 
em quadrados, em betões, está tudo em cubículos. 

1:20:40 AV – [...] Porque não há a magia do simplesmente estar, estás a ver? Portanto é 
preciso tudo isso para a gente conseguir reencontrar a magia. E aqui não é preciso isso tudo! 
Aqui não é preciso tanta coisa para encontrar magia, porque tu sentas-te a ver a chuva, sentas-
te à beira da fogueira, vais estar com as plantas e com os animais e com as pessoas e é tudo 
muito mais cru. E como não é tudo tão polido, não precisas de explorar tanto os limites para 
chegar à essência das coisas. Porque a essência das coisas está em todo o lado. Portanto 
acho que é um bocado isso. É a vontade de estar mais perto da essência das coisas e de me 
confrontar também com ela, é bonito! É um desafio, é giro. (Risos)  



43 

Sobre o que mais valoriza neste estilo de vida e que mais lhe custaria perder, a resposta foi:  

1:24:18 AV – Eh pá, são muitas coisas. A primeira das quais... hmmm... começo logo aqui a 
ficar nervoso só de me imaginar (Risos). É o tu não teres, de facto, o contacto com a terra. Mas 
não é que uma horta urbana me resolvesse isso, não. Porque não é o facto de tu ires uma vez 
por semana plantar umas couves, estás a ver. Num sítio controlado no meio dum... não. É 
estares num sítio que não é teu, que é da natureza. E é viver nesta sensação, num espaço 
mais natural do que humanizado, não é? [...] Se eu estivesse mais perto do mar eu conseguiria 
estar mais... num sítio mais urbanizado. Porquê. Porque teria esse sítio menos humanizado e 
mais natural que é o mar. No mar tens esse contacto. Aqui tenho este contacto com a 
paisagem. 

1:26:08 DS – Qualquer coisa que transcende o humano e te dá... 

1:26:11 AV – Te dá esta ligação ao Todo, não é? 

 

4.3.2. Tamera 

Tamera é uma comunidade intencional (cluster 4), a única da sua dimensão em Portugal, nascida na 

Alemanha na década de 1970 como um projecto de pesquisa de um modelo social alternativo ao da 

sociedade capitalista. É, nesse sentido, uma expressão contemporânea das comunas de contra-cultura, 

inspiradas no Maio de 1968, que tem evoluído ao longo do tempo, acompanhando os desafios sociais e 

ambientais emergentes e também através do contacto com a cultura portuguesa desde a sua implantação 

no Alentejo na década de noventa. O conceito de Tamera é de um centro de educação e pesquisa, de 

desenvolvimento experimental e demonstração de formas organização social, de métodos de resolução de 

conflitos e de tecnologias sustentáveis, que aspira a criar um modelo de sociedade assente numa cultura 

pacifista.  

A dimensão territorial e populacional de Tamera, a diversidade de actividades desenvolvidas e de estruturas 

implantadas, e o modelo de organização interna conferem-lhe uma complexidade que a destaca entre os 

casos de estudo. Com vista a reflectir esta complexidade interna foram realizadas várias entrevistas que 

tentam captar a diversidade de pontos de vista. A primeira, realizada em Inglês, a dois alemães que 

representam o governo de Tamera seguiu o método do focus-group. A segunda a uma portuguesa de meia 

idade, ex-investigadora na área ambiental que ali reside há 8 anos desenvolvendo funções de relações 

públicas. Por último foi entrevistada uma jovem de nacionalidade alemã que fala fluentemente português e 

representa uma nova geração de tamerianos com um ponto de vista em oposição ao governo de Tamera.    

As razões para a escolha da localização para implantar a comunidade contrastam com o caso anterior 

pela importância dada aos aspectos simbólicos, e a uma orientação espiritual que a fundadora pressentiu no 

Cromeleque dos Almendres, em Évora, e que conduziu este grupo de alemães até Reliquias, Odemira. 

13:25 P – The project was looking for a new place […] they were looking through the canary 
islands, and even mexico… they looked for a place where they could create this new cultural 
model, and this new society model in freedom. And in this search I would say that one of the 
founders, Sabine Leischteinfells, she has a very strong spiritual guidance... meaning that she is 
led to the places and the people that are needed to manifest this project, and in this it was 
always clear that they wanted to start something in the south. And at that time Portugal... at that 
time I say, Portugal still had a lot  freedom as in land as in... also mentally there was – you know 
history better – but before it was so much in the EU there was much more tolerance for... 
revolutionary ideas. And this was definitely attractive. There's another spiritual line which I would 
like to mention and that is: there is a strong matriarchal spiritual backbone to Portugal, which is 
not so seen anymore, but it is there, even though it was very catholic there was always women 
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who had a very strong place in society, and had a real place. Fátima... giving honor to Fátima 
and […] in a way, Portugal was the wild west of Europe, it was the edge of Europe, it was still 
europe, so it was still in the game of... not being at the edge of the world, not an insignificant 
place in the middle of nowhere, but it had some liberty. That's the edge of Portugal. All the way 
to a certain strive for new horizons which was part of collective mentality in Portugal. 

A organização e estrutura internas são aspectos muito marcados, em resultado da matriz cultural 

germânica, encontrando-se porém em constante revisão e transformação em resultado do carácter 

experimental e do objectivo de pesquisa social do projecto. A governança interna é exposta da seguinte 

forma: 

31:34 B - In a way a core of it is really the Fórum, and spaces of trust and truth where people 
can become visible, and where you receive mirrors from the community. Which is a very simple 
structure but in itself, in the life we live, it's a huge revolution. […] And I also want to clarify [...] 
the word hierarchy means sacred order, that's the meaning of it. It's not people putting power 
over other people, and that is important because we are not a non-hierarchical community [...] 
there is some hierarchy in Tamera [...] The thing is, there is no solidified power, so there is 
always a feed-back loop towards the people who are leading Tamera, who are governing 
Tamera. There's always a possibility to give feed-back. […] And I would say that there is a circle 
of lets say 10 to 15 which are more entrusted by the whole of the community. People who hold 
the direction, because they are close to the vision, and they are in continuous training with the 
basic and founding thoughts. In tribes it was the same by the way, there was always structures, 
the was a chief, and so on, but really the real structure was the council of elders. And I would 
say the council of elders in Tamera is a mixed council (Risos) it is a council of elders who've 
been in the project, but it's also a council of young people, sometimes very young people who 
are almost representing more of the coming culture already than some of us in different ages 
can. So they are fully part of the leading council even if they're might be twenty... five. 

Esta perspectiva foi complementada pelo ponto de vista da oposição interna que reflecte a necessidade de 

evolução na governança interna e no plano financeiro, como forma de responder aos desafios que a 

dimensão populacional da comunidade e a diversidade de actividades colocam actualmente ao projecto. As 

actividades nas áreas da ecologia, tecnologia e educação têm vindo a crescer e a ganhar peso 

internamente alargando o conceito e a actuação de Tamera muito para além do foco psico-social e espiritual 

do grupo fundador. Este facto, segundo o entrevistado, apela a uma transformação interna e à emancipação 

dos residentes em relação aos fundadores, e à passagem de Tamera para a maturidade.  

2:37 M -As áreas de actuação foram-se reproduzindo em mais e mais áreas e nessas áreas os 
fundadores já não são os especialistas. 

22:55 M – Tipo ter um grupo de pessoas que têm essa visão comum de querer gerar um 
modelo para um Mundo melhor, ter esse pensamento como tecto de tudo é uma coisa que eu 
adoro. Mas que num Mundo ideal (Risos) não teria a ver com esta... crença de ter que controlar 
tudo para que tudo siga esta linha, mas ser mais uma de confiança também a este nível de que 
as pessoas sabem o que estão a fazer nesta linha, que elas pegaram na ideia e vão trans... 
claro que ela vai se transformar, porque vai introduzir novos sonhos, mas a ideia não vai 
perder, vai ganhar com isto. E ter este tipo de confiança, nesta mudança da... […] da 
identidade, sair do medo de deixar o sonho mudar, deixar ele evoluir como uma criança. Então 
daqui a 10 anos eu vejo Tamera tendo feito isto. Calling upon it (Risos)  

A oposição realça a necessidade de um modelo de organização e governança que dê resposta às questões 

práticas e que assegure a estabilidade e continuidade dos objectivos e das metas. 

10:12 M – Nós não temos uma estrutura de tomada de decisão que funcione para os aspectos 
práticos, rapidamente o suficiente. E então tipo... iá, é a questão do planeamento, de não se 
manter uma linha de planeamento mas ter muitas, e a questão que muitas pessoas, mais as 
pragmáticas, desistiram (Risos). E ficam cá mais as pessoas que têm mais o foco social e é 
sempre uma procura... eu acho que o desafio é o próprio tamanho. O tamanho exige outras 
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estruturas de tomada de decisão e há muito tempo. 

7:40 M – Oh pá, existe uma massa crítica definitivamente em volta do tema da ecologia. De 
encontrar uma resposta ecológica que seja aqui demonstrável e isto no projecto da ecologia 
[…] está a funcionar. Tem visão tem trabalho, tem equipa, aquilo tá a funcionar. Também à volta 
da escola. Esses projectos têm ali alguma coisa. Os projectos à volta do Dilluhm [fundador] 
muitas vezes são... estão mais no ar do que na terra e então vão mudando muito rápido de 
direcção, não são muito assentes. 

As soluções apontadas para a alteração da governança e organização interna de Tamera vão no sentido da 

descentralização, da diversificação social e da abertura da comunidade à região, estreitando a cooperação 

com outras comunidades e projectos: 

25:27 M – Iá, num sentido de uma federação de comunidade, que seja tão grande, que tenha 
uma diversidade social, que se vá inspirando uns aos outros, que tenha uma diversidade 
cultural. […] Eu acho... eu espero que se poderiam gerar várias gemeinschafts (Risos). Porque 
esta... eu chamaria mania de querer fazer com uma comunidade com 150 pessoas para mim 
não funciona. Eu preciso de um grupo de pessoas de, no máximo, de 35 pessoas, com quem 
eu me sinto mesmo at home, não?!.  

A sustentabilidade financeira da comunidade é assegurada por receitas da formação oferecida ao exterior 

(cursos e seminários) e também por um conjunto de patrocinadores que financiam o projecto ou algumas 

das suas iniciativas, sendo o restante assegurado pelos residentes. As perspectivas de evolução da 

comunidade no plano financeiro, segundo a perspectiva do governo, são apontadas na citação seguinte: 

47:03 P – Well, one is trying to produce more of our own food, yet everything that we do is kind 
of experimental, we are trying out new things so our focus in permaculture or on agriculture is 
not production, it is partly. And we also don't want to be an island solution, we want a regional 
solution and we want that also through exchange of goods and money with the region. Our goal 
is also not to sell novel technology, maybe one day we will be able to sell an idea, if we develop 
something new, but our thoughts go more hmmm... in this direction: will we do more seminars? 
[…] Or else we need to find funding, whether public or private/personal, for scholarship funds, 
and this I think would l be one of the big solutions. We have been trying, time and again, to get 
public money for things that we do but it is not so easy. It requires a lot of bureaucracy […] and 
there is a link between the legalization process and and the public money whether is from 
foundations, or rich sponsors, or really public from the EU or so. They all want to know our 
structures, they all only want to sponsor things that are legal. And we have always been getting 
money for the big projects, for the big lakes we build, for the Aula, for the other big buildings 
even for bigger investments in general […] for this things is very easy to do fundraising. 

As perspectivas da oposição interna no plano financeiro apontam a necessidade de maior descentralização, 

autonomia e responsabilização dos coordenadores das diferentes áreas de actuação em relação ao 

governo, como um dos aspectos da governança interna a mudar.  

O diálogo com a Câmara Municipal de Odemira no âmbito do processo de planeamento coloca grandes 

desafios à comunidade. A estratégia do governo para a negociação com a administração assenta no reforço 

da convicção na visão de Tamera e no esforço de a traduzir num plano. 

19:18 B - […] right now, we are in a process which we call the master plan, which is really the 
ambitious project [...]. And on a planning level this also means that we need to really look at the 
truly cooperative and horizontal structure between the many sub-projects, because Tamera is 
almost a corporation in an alternative sense between many sub-projects, and how are they 
inter-woven. And on a evolutionary level we say deeply that all the necessary information and 
answers, that we need right now as humanity, come from a very inter-connected and inter-
woven, communal intelligence. And this needs an imprint in our social structure and movement. 
And I would say that is the biggest challenge within the organizational structure. And I would 
also say […] at the current stage we are in today regarding legalization […] and how such an 
experiment can be put legally into a society which runs on very different tracks, and there I want 
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to say that it is less about adapting to this structure then having a spiritual-mental image of it 
before. And we deeply trust that once we have this image the PIER process will be a reflection. 
So the power is changed, we are not trying to find a legal structure that our ideas fit into but we 
really try to develop our ideas to a power and a potential that which will actually influence the 
manifestation of the structure that we need. 

Do ponto de vista da oposição, o aprofundamento da comunicação e cooperação com a administração, 

exigem uma mudança dos comportamentos e da atitude face ao Estado. 

13:32 M –  De certa maneira é um challenge, é um desafio muito grande para várias coisas, 
mas aos pouquinho estamos-nos a mover para aí. Isto no princípio do processo do Plano de 
Pormenor ainda me sentia como uma polícia interna (Risos) onde as pessoas por um lado viam 
que tinha de ser feito mas, por outro, achavam que o que elas estavam a querer fazer tinha de 
se fazer de modo... a título excepcional, porque era muito importante. É tão importante que 
temos de fazer no matter what. […] Neste tipo de pensamento... acaba por hmmm... 
undermining, não é? E isto agora já mudou. Hoje já não sinto isto. […] porque no momento 
estamos numa fase que não mexemos uma caravana dois metros de um lado para o outro sem 
perguntar. […] E isto eu sinto que está a funcionar e que mudou muita coisa, de certa maneira 
eu acho que nós podemos mudar muita coisa também ao nível da auto-estima que nós temos, 
através deste projecto [do PIER]. Porque também estares sempre numa de certa maneira a 
pedir um título excepcional para fazer aquilo que queres também tem a ver com uma auto-
estima: eles não vão nos permitir, eles não querem o que nós queremos... e se chegarmos a 
um ponto de comunicação e cooperação vamos ter mesmo um feed-back de: ok, o Mundo à 
nossa volta quer o nosso projecto. 

A necessidade de aprofundar o conhecimento, as competências técnicas, e de desenvolver a cultura de 

planeamento na comunidade, é também reconhecida pelo governo de Tamera como uma responsabilidade 

sua e, apesar de algum receio e resistência, é encarada como um desafio e uma oportunidade de reflexão 

interna que contribui para a coesão da comunidade: 

1:04:30 P – I mean to me personally sometimes it feels like it's very simply a lot of work, but in 
general for the community I think it brings us together and hmmm... one thing that is very 
important for us, regardless of the buildings, is to find this common vision, yeah. To always have 
the goal that we really share and then hmmm... we also project it into something tangible, on 
buildings, on landscape design and so on. And we come to the points that are sensitive, and the 
most sensitive, I think, is how do we want to live. 

Do ponto de vista da oposição ressalta o desafio de adoptar uma atitude de maior responsabilização e 

abertura à mudança, por oposição a uma atitude anti-Estado: 

15:25 M - isto dá uma... a sensação do ‘long term’ e vai formar equipas [...] E então eu vejo 
como oportunidade, mas é um desafio enorme porque esse projecto sempre... começou na tal 
época dos sessenta e oito que era o anti. […] nem falar com os oficiais, muito menos seguir as 
suas regras porque são as regras do mal e lálálálálá... e agora é encontrar o caminho do meio, 
o caminho dourado (Risos). 

16:48 M – eu acho que todos aqui, que estejam razoavelmente a pensar nesse nível das 
coisas, sabem que alguma coisa vai ter que mudar e entretanto eu vejo que muita gente... tipo 
já não há quase essa sensação de: olhe, eles são maus e não estão a... hãnãnã... de raiva, 
contra essa situação.    

Contudo as ambições de Tamera em termos de edificação vão muito para além dos limites regulamentares 

impostos pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA)16 e os argumentos 

apontados como justificação não encontram acolhimento na lei nem são suportados por uma avaliação 

técnica independente que comprove as alegações de mérito no desempenho ecológico e social. 

                                                      

16 Resolução do Conselho de Ministros nº. 53/2010 de 2 de Agosto. 
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1:07:15 P – I think, if I am right, our wish is to build about 2% of the land […] and this needs to 
be very well justified. But then I'm not so much afraid of that anymore because when I think of a 
normal european footprint, ecological footprint, and the one that we have now […] and we also 
strive to reduce it more, I think it's very justifiable. But I also want to use as a justification the 
social experiment and this nicht entfremdet - not alienated life – where you are in contact with 
what you are doing instead of going to an office and doing something and (Risos)... the only 
thing that counts is the money on the bank account in the end.   

4.3.3. Comunidade 108 

Esta pequena comunidade surge em 2010 como um spin-off de Tamera, iniciado por alguns membros que, 

partilhando a visão e objectivos de Tamera, ansiavam por um ambiente mais familiar e uma menor estrutura 

interna. Estes anseios resultaram na criação desta pequena comunidade satélite que se distingue de 

Tamera, desde logo, por ter menor dimensão territorial (7 ha) e populacional (12 residentes permanentes). 

Foi entrevistado um casal de portugueses jovens e com formação superior (Ciências da Educação e 

Geografia Física e Ordenamento do Território), com dois filhos com 1 e 3 anos de idade. Ambos têm um 

percurso migratório fortemente biográfico e longo (6 a 8 anos), com várias migrações laterais entre projectos 

neo-rurais (Centro de Convergência, Tamera, comunidades Arco-Íris). 

A estrutura interna é intencionalmente ligeira, flexível e horizontal, procurando-se a decisão por consenso 

e a descentralização e tendo no projecto comum o elemento agregador.  

38:43 R – […] Quanta estrutura queremos, muita estrutura, pouca estrutura, é um tema. Porque 
há quem não queira... aliás começámos assim, sem estrutura absolutamente nenhuma. E 
depois houve uma grande confusão, sobretudo pelas estruturas invisíveis de poder que se 
instalam, não é? Que não são visíveis e então a gente não sabe, e andamos aos papéis. E 
portanto agora, cada vez mais estamos a caminhar para uma maior estrutura, mas sempre 
tendo atenção que não queremos uma super-estrutura. Ou seja, porque isso é uma das razões 
que surgiu esta comunidade, também, é que não havia o interesse de ser igual a Tamera, 
super-estruturado, com chefes e coordenadores, hierárquico inclusive, pronto. Sem hierarquia, 
isso é princípio. Com momentos de encontro para resolver questões práticas e questões 
sociais, digamos assim. As tomadas de decisões são por consenso. Embora estamos a 
caminhar para... fomos introduzidos ao modelo da Sociocracia, não sei se já ouviste falar. Que, 
basicamente é um sistema de governança, que é um passo à frente da democracia, no qual há 
a definição de um projecto comum no qual participa toda a gente. Toda a gente participa na 
definição do projecto comum. E uma vez o projecto comum ter sido acordado criam-se sub-
grupos em que há... que têm autonomia para decidir, tendo em atenção o projecto colectivo e o 
consenso, os bloqueios são feitos em função de... se põe ou não em risco a prossecução do 
projecto comum. 

A sustentabilidade financeira da comunidade é assegurara pela renda mensal cobrada aos membros, 

sendo suportada pelos rendimentos que estes obtêm individualmente no exterior, uma vez que a 

comunidade não tem ainda actividades económicas próprias capazes de cobrir os investimentos realizados. 

O casal entrevistado aufere de apoios sociais do estado e um rendimento extra de serviços que prestam 

pontualmente a outros projectos da rede neo-rural local. A maioria dos membros estrangeiros da 

comunidade arrenda as suas habitações nos países de origem, obtendo assim o rendimento de que 

necessitam.  

37:37 R – A sustentabilidade financeira, até agora, tem sido privada e individual, ou seja, cada 
pessoa orienta-se por um lado. Mas por outro lado já foram contraídos alguns empréstimos em 
nome do colectivo, um empréstimo há um ano, para comprar os painéis fotovoltaicos e dois 
empréstimos pessoais, um com juros, outro com juros muito baixos, para construir as infra-
estruturas. Aliás três empréstimos. Já temos... Eu acho que o dinheiro investido já foi o dobro 
do dinheiro da propriedade, que foi 108 mil euros. 

12:25 R – Conseguimos governar porque, sim porque, [os apoios do Estado] são 400 €. Mas 
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olha, francamente, eu não tenho muita noção das minhas contas porque, graças a Deus, eu 
tenho dinheiro, pronto. Pá, tinha poupanças, vou fazendo uns biscates em Tamera... lá eu sou 
considerada uma especialista em financiamento europeus, vê lá tu! […] Portanto, agora [o 
trabalho] é pontualmente para candidaturas. 

Os relatos da vivência numa pequena comunidade em formação reflectem os desafios enfrentados por 

estes urbanos que tentam praticar um estilo de vida muito diferente daquele em que cresceram (Halfacree, 

2006) e que tem nas motivações ideológicas o seu alicerce e estímulo. A experiência de criar e viver numa 

comunidade intencional é apresentada como um exercício transformador do indivíduo, um esforço 

quotidiano por desenvolver uma célula tendo em vista a criação de um organismo (a rede neo-rural) referido 

como comunidade alargada no excerto abaixo:  

42:42 R - Agora, aquilo que eu tenho observado é que, aqui no 108 […] a vivência comunitária 
é tão absorvente que nós temos de construir tudo, não é? Todas as infra-estruturas de raiz, 
pelo facto de estarmos aqui, neste lugar, hmmm e também a infra-estrutura social. E ainda por 
cima no nosso caso o grupo inicial teve de batalhar muito. Houve muitos conflitos interiores. 
Como havia uma reacção a... ou melhor, havia uma vontade de não haver estrutura nenhuma, 
nunca chegámos a fazer aquilo que fizemos agora, durante 4 semanas que é: vamos descobrir 
o que é que queremos fazer juntos. E o que é que tu queres fazer, o que é que eu quero fazer, 
e se queremos realmente fazer a mesma coisa. 

43:39 R – […] O trabalho pessoal que é preciso fazer para viver em comunidade, que é 
sobretudo renúncia ao ego e renúncia à minha ideia é mais e melhor que a tua, ou eu quero 
que a minha ideia seja a... que seja implantada, ou conseguir digerir a forma que aquela 
pessoa tem de fazer as coisas, que me mexe com o estômago, como é que eu consigo 
aguentar, não é? Portanto todo esse trabalho que é viver em comunidade e que nós não 
estamos habituados, não é? Ainda por cima este grupo, que era um grupo de pessoas que se 
encontrou aqui, quase como uma chamada espiritual, […] gostámos uns dos outros à primeira, 
não é? Só que não nos conhecíamos e portanto tivemos estes 4 anos para nos conhecer. E 
portanto isso aí fez com que […] até eu própria que sou uma trabalhadora de rede, que sou 
uma tecelã, me tenha hmmm focado aqui muito. Até porque é fascinante, é um trabalho 
fascinante, poder descobrir tudo... como fazer, como viver em comunidade, não é? Todas as 
estruturas que é preciso criar, ou não, todas as discussões, todas as questões que se 
levantam, que é: onde é que a gente vai gastar dinheiro, por exemplo... pá todo esse  

45:51 DS – esse processo de formação de comunidade... 

45:53 R – Exactamente. É um processo fascinante, é absorvente, e é muito fácil a gente ficar 
aqui, não é? Porque não temos vizinhos […] com quem directamente necessitamos de nos 
relacionar e, portanto, não precisamos de sair. Agora eu vejo que é esta próxima fase do 108 
em que finalmente conseguimos criar equipa, criar grupo, finalmente ao fim de 4 anos 
conseguimos criar grupo. Agora é criar comunidade alargada. Para mim essa… para mim como 
intenção, é isso que eu pretendo. 

A ambição de praticar uma simplicidade voluntária é aqui desafiada e pela incerteza económica decorrente 

da irregularidade das ofertas de trabalho na área dos serviços. Esta precariedade amplia o desafio do 

relacionamento entre os membros da comunidade, face à proximidade e ao contacto diário, e onde a 

ambição de ser uma família contrasta com a necessidade de habitação própria, mesmo que precária, como 

forma de satisfazer o desejo de privacidade. 

26:28 M – A maior parte, toda a gente [vive em caravanas], ou seja, tirando eu, a Rita e as 
crianças que estamos agora aqui. Isto era uma casa que já existia, e tirando a Amelia que está 
numa cabana, casa vá lá, que foi feita numa taipa leve, uma taipa misturada com palha aquela 
que eu te indiquei em madeira por fora, e pode-se dizer que é uma habitação com outro 
conforto, não é? De resto... mas eu acho que isso faz mesmo parte da filosofia da malta. E aqui 
há tempos ouvi uma descrição do 108 feita por alguém daqui, para Tamera, e dizia: somos um 
grupo de individualistas a tentar viver em comunidade. E eu sinto muito isso não é? Porque o 
pessoal tem muita necessidade de ter o seu espaço […]. Nós temos neste momento duas 



49 

pessoas a viver em tendas! […] Aquilo que se fala agora é construir umas cabanas, não é? […] 
Uma coisa mais pequenina que nem se vê, que mal se vê por cima das estevas, não é?  E... 
portanto continua a haver esse desejo de cada pessoa ter o seu espaço, e não ter uma casa 
onde as pessoas tenham uma sala em comum e depois subam para os quartos, mas que 
vivam no mesmo espaço, não é? Não, querem mesmo ter o seu próprio espaço.  

Os relatos que se seguem são expressivos das condições de vida precárias por que passaram estes 

membros da comunidade 108 e apresenta, também, a simplicidade voluntária ambicionada em termos das 

necessidades de habitação: 

29:20 M – Faz agora um ano, estávamos numa caravana. A Rita estava grávida de 8 meses em 
Fevereiro de 2013. E era uma caravana pequenina, mais pequena que esta sala, eu, a Rita e o 
Benjamim. […] Então eu sentia muito essa necessidade de pá, eu preciso de uma casa. Pode 
ser uma casa pequenininha, não é? Não tem de ser uma casa com 100 m2, mas tem de ser 
uma casa com pelo menos duas ou três divisões, pode estar uma criança a chorar e outra a 
dormir na divisão ao lado, idealmente, e que temos um conforto térmico e que temos a casa de 
banho na casa não é. Neste caso aqui a retrete não está na casa, e é preciso sair, mas pelo 
menos não é preciso apanhar muita chuva e também há aqui o duche ao lado e portanto isso 
acrescenta... só isso facilita imenso as coisas, e ter um fogão, e ter a possibilidade de lavar a 
loiça. Isso são aqueles pequenos confortos que a pessoa se calhar já nem os valoriza na 
cidade, ou quando os tem, na cidade ou no campo, quando os tem. E quando lhe falta, sabes?! 
(Risos) 

31:25 M – Agora sinto-me satisfeito. Temos uma casa com...[40m2] São dois quartinhos não é? 
E tem aqui esta parte que serve como salinha, brincadeira e também uma pequena cozinha 
mais de campanha até, para pequenas refeições. Ainda estamos a instalar-nos, ainda estamos 
a trazer... pusemos os cabides há pouco tempo, o bengaleiro, aquilo, e tal. E, eh pá, tenho uma 
salamandra que é o coração da casa, e dá logo outro... um gajo chega, começa a anoitecer, 
liga-se o calorzinho. E a caravana tinha aquecimento mas... e isso fazia também uma grande 
diferença. Só que desligava-se o aquecimento, imagina uma noite em que estão zero graus, 
desliga-se o aquecimento e duas horas depois aquilo... não é? Aqui põe-se uns tarolos aquilo 
arde durante uma hora e depois a temperatura mantém-se […] Por exemplo se eu estivesse 
aqui e fosse um homem solteiro, não é? Se calhar também não me importava de viver uma 
tenda no limite, não é? Qualquer coisa... É muito fácil não ter ninguém dependente […] só que 
com crianças acho que transforma-se logo radicalmente as necessidades de uma pessoa. 

Sobre o que mais valorizam neste estilo de vida as respostas dos inquiridos reflectem e experiências 

empoderadoras... 

1:05:03 R – É a possibilidade de ter um lar e uma casa, pessoas à minha volta que eu sinto que 
me apoiam se for preciso eu bato à porta e eu preciso de qualquer coisa, o que quer que seja. 
E é isso, e ser aceite como eu sou, pelos meus...  com todos os meus... idiossincrasias e 
disfuncionalidades. […]  hmmm, eu acho que é a liberdade. Não é? A liberdade de poder viver 
como eu quero. […] Como eu quero que não é nada de especial, pronto é... é especial, ou 
melhor, é esquisita digamos assim. [...] é uma vida simples. É uma vida simples e aqui é 
possível. 

e desempoderadoras: 

1:05:40  M – Hmmm, não sei, mais uns quantos cabelos brancos... pá não sei. Não tem sido 
propriamente fácil hmmm... é um ensinamento. Eu também tenho o objectivo de viver em 
comunidade e retiro daqui uma série de ilações, não é? Se calhar não são coisas novas mas 
se calhar reforçam aquilo que eu já pensava antes, não é? […] Hmmm...Uma visão 
desapaixonada das coisas se calhar. Não ser tão optimista e pores-te ali a tentar: 'mas isto vai 
funcionar, mas isto...' Pá, tudo bem, isto não funciona, amigo não empata amigo e cada segue 
o seu caminho (Risos).  

4.3.4. Várzea da Gonçala 

O trabalho de campo em Aljezur centrou-se no Vale da Cerca dos Pomares muito próximo da vila de Aljezur, 

onde as quintas e edificações tradicionais têm vindo a ser recuperadas por estrangeiros desde 1980's. O 
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caso de estudo seleccionado foi a Várzea da Gonçala, que tinha ressaltado como um exemplo interessante 

do cluster 1 (eco-lifestyle) pela forte presença da permacultura nos discursos de auto-apresentação. A 

Várzea da Gonçala é uma quinta de 8 ha adquirida em 2006 por um Galês, licenciado em ecologia pela 

universidade de Edimburgo, que pretendia desenvolver um projecto de regeneração da paisagem através 

da permacultura. Tendo como objectivo principal o restauro do ecossistema, em processo de desertificação 

e degradado pelos incêndios, o seu rendimento económico provém maioritariamente do alojamento, num 

conceito que o publicita como “Permaculture Holidays” no seu website (www.icanfeedmyself.com) e nas 

redes de permacultura. Nos meses de Inverno a quinta é ocupada por casais e famílias jovens, nacionais e 

estrangeiros, que buscam o contacto com a natureza, suportando-se financeiramente através de apoios 

sociais do Estado - Wellfare led migration (Hugo e Bell, 1998). A partir de Maio, as habitações são ocupadas 

por turistas, estando em curso o licenciamento enquanto Alojamento Local. A Várzea da Gonçala é um lugar 

que oferece uma experiência e um estilo de vida marcado pelas práticas ecológicas, e que acolhe 

semanalmente actividades para um grupo de crianças na sua maioria também neo-rurais, tendo 

permanentemente um ou dois voluntários (WWOOFers) a cuidar de uma horta de permacultura. É também 

um centro de eventos culturais e ponto de encontro da comunidade neo-rural local, organizando à 5ª-feira 

uma noite de cinema e jam session.  

As fontes de informação acerca deste projecto foram a entrevista ao fundador, um artigo sobre a iniciativa 

publicado na Permaculture Magazine, n.º 77 (www.permaculture.co.uk) e uma semana de observações no 

local. O forte sotaque Galês e as dificuldades do entrevistado em apresentar as ideias de forma 

sistematizada dificultaram a recolha de informação. 

As motivações do entrevistado para a migração enquadram-se no espectro da anti-urbanização e o trajecto 

migratório corresponde a uma deambulação em busca de um local para a implantação do projecto. Abaixo 

está a resposta à primeira questão, o que o trouxe até aqui: 

00:21 C – ok. It was a coincidence of events, really. Myself and my wife were in a stage in life 
where we had no ties to keep us in UK and I think we both really were at that stage where we 
wanted to do something different and... pretty... just [...] unhappy with the state of the country, 
and how it was over-regulated and... yeah, just the general mood and the feeling of the place 
was seeming to go, and getting worse. […] We choose Portugal because I've been traveling 
around Europe on my bicycle I told my wife Kris that Portugal was the country I felt most at 
home in, and most comfortable in. So we came out to have a look. And how we got to Várzea 
da Gonçala was a complete chance thing […] we were making our way up the coast and we 
stopped in Aljezur to use the internet and we saw an imobiliária next door and, as we were 
doing everywhere, we were checking out places […] and the guy in the office told us: I'll take 
you there. It was all swimming pools and Villas except for one place with a house peaking out of 
the jungle and I said: Oh that looks more interesting. […] The guy took us there and we spent 
the night in our bus, and the next day we agreed to buy it. 

A vivência quotidiana é preenchida com as actividades na quinta, porém as representações valorizam o 

relacionamento e a convivência com as iniciativas neo-rurais envolventes: 

37:50 C - […] Around there's also small projects, if you like, within a geographic range and 
these are the ones who interest me more. This is where I'm a bit insular, I don't regularly visit 
and go out, and I'm always too busy to go and see people quite close to me who are doing very 
interesting projects. And I think this is a very important thing, which I must, must, must do. 
Because there's nothing more inspiring than going to some of these places and everyone has 
their own ways, and their own ideas, and their own strategies, and... so that's a secondary thing, 
if you like. The other thing was just the absolute local connections which happen on a day to 
day, week to week basis with friends […]  

http://www.icanfeedmyself.com/
http://www.permaculture.co.uk/
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Sobre o que mais valoriza neste estilo de vida e mais satisfação lhe dá a resposta foi: 

59:00 C – Personally, what makes my life rewarding, if you want, is to see the trees growing and 
to see the way the land develops, and to see the patterns and things, and to see that 
developing, you know? That's why I don't particularly like the vegetable garden, because you're 
doing the same thing every year. […] 

4.4. Relação com o exterior - dimensão externa 

Neste sub-capítulo apresentam-se os resultados das entrevistas que reflectem a relação dos casos de 

estudo com o exterior, sendo a apresentação organizada por temas-chave, que realçam as relações na rede 

neo-rural local e regional, e com a sociedade de massa, assim como a importância da inclusão em redes de 

cooperação internacional. A relação com a administração territorial é explorada através dos sentimentos e 

representações, assim como das críticas e propostas lançadas pelos entrevistados.  

Todas as iniciativas têm forte relação com a sociedade tanto no plano económico como cultural, através 

das diversas formas de acolhimento a visitantes e voluntários, a quem oferecem o contacto com este estilo 

de vida (ecológico e em comunidade), inspirando e apoiando potenciais anti-urbanitas a desenvolver o seu 

plano de migração. 

Várzea da Gonçala (22:40) Quite a few people want to visit here because they are in Portugal 
looking to buy a place. That's one kind of motivation. These people are really interested in my 
experience here and what we have done, and how to develop a place, and how to make a place 
work. […] I think there's a lot of people who feel disillusioned with the way of life which they've 
chosen and which they lived. And I think this is definitely a growing sensitivity in people that... 
there is such a thing as a basic connection to nature, this is in all of us, and... I think one thing 
people don't realize when […] the artificial world people created starts being the thing at the 
center of their lives, then people don't realize […] that you've lost that connection. And that's our 
basic connection to the real world. Yeah 

Esta abertura à sociedade oferece também um estímulo aos membros das iniciativas, que encontram nas 

reacções positivas dos visitantes um reconhecimento e validação do seu estilo de vida e um alento para a 

vivência quotidiana, reflectindo as sinergias na relação entre a neo-tribo e a massa (Halfacree, 1998). 

Comunidade 108 (50:38) R – […] eu gostaria era de usar mais as redes de permacultura e de 
ecoaldeias aqui em Portugal para divulgar eventos, para nos darmos a conhecer. Porque se 
queremos ser uma montra, e tivemos essa experiência este Verão em que anunciamos uma 
actividade de um campo de eco-construção e vivência comunitária durante os três meses do 
Verão e houve muitas pessoas que responderam e o retorno que eu recebi, as opiniões que eu 
recebi foi: afinal existe!!! A possibilidade de viver em comunidade existe!!! […] e é 
completamente diferente de Tamera. Em Tamera vais lá, fazes um curso. Estás no grupo dos 
estudantes, tens um horário, portanto vais lá, é um centro de seminários, não é? Nós não. Nós 
somos uma casa. […] Uma família, uma casa, de vida simples, sustentável, consciente, 
responsável e em cooperação. 

A citação abaixo reforça a importância dos estímulos e das sinergias que resultam da inclusão em redes de 

cooperação internacionais: 

Centro de Convergência (59:57) AV - […] do ponto de vista mais conceptual é estar 
informado. Depois em termos de inspiração, é sentires que fazes parte de um movimento muito 
maior do que tu, não é? Quer dizer, há um movimento mundial, de gente por todo o Mundo, em 
espaço rural e em espaço urbano a lutar e a tentar criar um Mundo melhor. Portanto tu não te 
sentes idiota, não te sentes sozinho, portanto sentes que aquilo que tu fazes faz sentido. 
Porque os problemas do Mundo são globais, mas as soluções são locais. Então tem de ser 
toda a gente em todo o lado. Estás a ver? E esse é um dos princípios da Transição, é que tem 
de ser toda a gente em todo o lado. E não pode ser toda a gente sozinho enquanto indivíduo, 
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tem que ser em grupo. Tem que ser o indivíduo mas também tem de ser em grupo. E depois 
tem de ser, também, com uma perspectiva maior. Então essa ligação com o resto é essencial. 
Depois, às vezes ganham-se algumas coisas de sincronia, não é? De sincronicidade, em que 
as outras pessoas estão a fazer alguma coisa e tu aproveitas, e juntas... queres organizar um 
evento... não precisas de organizar um evento. Podes juntar-te a outro evento que está a ser 
organizado. […] Portanto podem-se juntar coisas, sinergias e depois, pá, acima de tudo, é as 
pessoas fantásticas que tu conheces. Parece-me a mim que todas as pessoas que estão a 
trabalhar para um Mundo melhor são pessoas muita fixes. E então tu sentes-te... eu sinto-me, 
pessoalmente, rodeado de pessoas lindas, estás a ver. E então, pá, melhor que isso não há. 
Isso é... só isso... pá, só isso é uma riqueza absoluta! Porque tu vês e falas, eu falo com as 
pessoas, mesmo aqui à volta na aldeia, muitas que não se sentem ligadas, e que não sentem a 
esperança e a fé porque, precisamente, porque não estão ligadas a estes movimentos […] e as 
pessoas vivem num clima de falta de esperança, de tristeza, de... das pessoas com quem 
falam só trazerem problemas e nunca trazerem soluções e de não verem... percebes? Então 
tu, viveres num clima de esperança, pá, é uma cena!!! […] Eh pá, e é uma cena que traz... traz-
te um fôlego interior, um alento, uma frescura, uma coisa impagável e que no fundo é a riqueza 
de viveres não só por um Mundo melhor, mas viveres um Mundo melhor agora já, porque estás 
a viver essa realidade que estás a imaginar. O próprio facto de a imaginares, estás a vivê-la em 
sentimento, e isso... há pessoas que acham que a certa altura: ah isto é só palavras. Mas só o 
viver essa ideia já te está a fazer senti-la e isso é muito bom. 

Todas as iniciativas inquiridas participam em redes de cooperação internacionais, das quais se destaca a 

Transition Network, pela relevância que a visão, propostas e metodologia desta rede têm para o urbanismo 

e gestão territorial, evidenciadas neste excerto da entrevista ao Centro de Convergência: 

49:40 AV – [...] nós já estávamos informados da Transition Network e das iniciativas de 
transição há bastante tempo, praticamente desde o seu início. Só que a mim sempre me tinha 
parecido um conjunto de pessoas a mudar as lâmpadas de casa (Risos) e portanto nunca tinha 
achado aquilo relevante […]. E depois, um dia... [...] estávamos no início da Aldeia Sustentável 
e eu recebi um paper da cidade de transição de Totnes e da Transition Network a dizer: How 
can Totnes feed itself. Como é que Totnes se pode alimentar a si própria, que era aquilo que a 
gente estava a tentar fazer aqui na Aldeia das Amoreiras. Bem, e eu fui ver o paper e aquilo era 
um relatório bué de bem feito do que os gajos fizeram. Os gajos olharam para o Município 
inteiro de Totnes, viram os solos todos […], viram que tipo de produção é que se pode fazer 
naqueles solos com diferentes métodos de produção, com métodos convencionais, com 
métodos de permacultura, com diferentes tipos de pastoreio, estás a ver? Viram as dietas das 
pessoas de Totnes e o que é que o pessoal come e fizeram um plano de Totnes se alimentar a 
si própria, estás a ver? O que é que é preciso fazer e etc... Bem, afinal estes gajos estão a 
trabalhar a sério! Estão a fazer um design de permacultura à escala de um território que é isso 
que a gente quer. Estão a tentar fazer uma transição a sério do território […] e de forma 
participada, e juntando as pessoas para fazer aquilo com toda a gente, que era exactamente o 
que a gente estava aqui a fazer já. Então fomos  ao curso de Transição […] e pronto, gostei 
bastante do curso e... porque era um curso que liga muito à questão da transição interior que 
também é muito giro. E mostrei lá um bocadinho do filme da aldeia de sonho e o pessoal 
gostou bastante. Pá, mas acima de tudo aquilo que surgiu foi o a seguir. A seguir começou-se a 
fazer o 1º encontro das iniciativas de transição ou o 2º e começaram-se a juntar as iniciativas 
de Transição. E o facto de pertencer a uma rede de transição é uma coisa brutal, porque tens 
montes de gente que está no mesmo momento que tu, ou seja, estão no mesmo paradigma de 
tentar construir uma sociedade melhor, não numa perspectiva contra ninguém, mas numa 
perspectiva de com as pessoas que estão à tua volta, sendo elas todas diferentes porque os 
teus vizinhos tu não os escolhes […] é mesmo um desafio de integração […] e depois 
pertencer a uma rede que aprende em conjunto. […] Portanto as pessoas bebem uns dos 
outros independentemente de serem novos ou serem velhos, porque todas as experiências são 
super ricas e, de certa forma, são sempre as mesmas que é: como lidar com as pessoas e 
como conseguir fazer uma mudança maior com mais ou menos pessoas em diferentes 
estágios. Portanto é super interessante, é super giro, é uma rede super ligada ao lado humano 
e que, um bocado como tu estavas a dizer, é uma rede que se liga muito às instituições e que 
se liga muito aos parceiros locais. 
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Tabela 8 - Síntese das redes de cooperação, de âmbito local a internacional, dos casos de estudo 

Iniciativa 
Redes por âmbito territorial 

Internacional Nacional Regional Local 

Centro de 
Convergência 

Transition Network 
Rede 
Convergir;  

Associação Portuguesa 
para o 
Desenvolvimento Local 
– Projecto ASAS 
Aldeias Sustentáveis e 
Activas  

Conselho Local 
de Acção Social 
de Odemira 
(CLASO) e 
Conselho 
Social Inter-
Freguesias 
(CSIF) 

Tamera 

Global Ecovillage 
Network; Campus 
Global ; Rede 
Ibérica de 
Ecoaldeas 

Rede 
Convergir; 
Rede de 
Educação Viva 

Cooperação com 
associações de 
desenvolvimento local 
(Taipa, ADL, ADPM); 
Campus Global 
Portugal 

Comunidade 
108 

Rede Ibérica de 
Ecoaldeas 

- - 

Várzea da 
Gonçala 

Global Permaculture 
Association; 
WWOOF 

- - 

Rede informal 
de iniciativas 
neorurais; 
Escolas locais 

 

Em termos de representações e práticas na relação com outras iniciativas neo-rurais próximas ressalta a 

ambição de estreitar laços e desenvolver redes locais que promovam o apoio mútuo e a aprendizagem 

através da partilha de recursos e informação, como forma de desenvolver a auto-suficiência local. 

Várzea da Gonçala (38:58) – Sometimes we do it more, sometimes we do it less. But we do it 
around, if you like... a work party at somebody's place... there's regulars in our local group, 
probably around six families or individuals who got places and are all making their way as they 
can... whether it's building a new structure, or digging the garden, or clearing land, or... we do 
this, we have work days where we move around. And there's nothing better to join us together 
than this work groups. We also have […] more social meetings, where we all meet and the idea 
is that we bring something to exchange, whether it's seeds or old stuff that we don't want 
anymore, clothes for the children, there's a lot of kids around you know. Lots of them. And  this 
is the long term thing that will sustain us and which will definitely grow […] This is something 
that's steadily growing. The connection is steadily growing, and we're looking to a time where 
we can do a lot more... instead of each person trying to be self-sufficient on their own thing, but 
self-sufficient through exchange. […]  

Em iniciativas de maior dimensão, como Tamera, as redes horizontais alargam-se tanto nos objectivos como 

no âmbito territorial. O projecto do CAMPUS GLOBAL Portugal, uma rede informal que visa a apoiar o 

desenvolvimento local na região, é um exemplo disso. 

29:43 FT – [...] a ideia do Campus Global Portugal era de facto valorizar aquilo que existe no 
alentejo, todo o seu potencial, o alentejo tem imenso sol, tem imensa terra fértil ainda, imensa 
água, tem imenso potencial humano e as pessoas não sabem que tem isso tudo, não é?! 
Portanto, no fundo nós queríamos ouvir as pessoas e os projectos e o que é que estão a fazer, 
ou na parte positiva ou na parte em que estão desesperados, não é? E depois pô-los em 
conjunto e criar sinergias e tentar aproximá-los e...Visitámos agricultores, associações de 
desenvolvimento local, visitámos 56 projectos e pessoas, 56! Em 3 semanas! Isto foi, uau!!! 
Foram viagens riquíssimas! […] A ideia é olhar, e ouvir... é olhar, é tentar perceber como é que 
daquele potencial todo pode ser criada uma dinâmica que ajude não só à pessoa mas à região 
e que fortaleça e que regenere, no fundo, que regenere. [Através da criação de uma rede] que 
vai desde Odemira até Mértola 

O arranque, em Tamera, de uma oferta de ensino alternativo (escola da paz) tem também um efeito 

agregador da rede local, envolvendo neo-rurais e a população local, despertando interesse e colaboração 
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dos actores no sector da educação, de associações de desenvolvimento local (Taipa) e da câmara 

municipal: 

18:23 M - [...] a escola vai ser um triger para esse contacto com a região. Porque vai ter 
crianças da Região e nós vamos ser uma escola que vai começar por ser tutoriada pela 
Inglaterra, para possibilitar uma nova forma de ensino, sem ter que estar preso ao currículo 
Português, nessa de exames anuais, nãnanã... mas isso só vai até ao bachelor Inglês, e as 
crianças não poderiam ir para a universidade, faltariam um ano ou dois. E então o Hélder 
Guerreiro [vice presidente da Câmara] propôs: ok, então podemos fazer uma espécie de 
contrato, alguma coisa, para essas crianças poderem ir automaticamente para a escola em 
Odemira fazer os últimos 2 anos ali. 

47:23 FT – [A escola] é o grande projecto para este ano. E esse simpósio de educação foi o 
pontapé de saída para criar uma... porque Tamera faz parte de uma rede importante que é a 
Rede de Educação Viva, uma rede nacional, […] de instituições e pessoas que querem 
estabelecer um ensino diferente daquilo que nós temos […] 

No que toca ao relacionamento com a administração, o Centro de Convergência foi o que melhor soube 

explorar a cooperação, desde a dinamização de equipamentos que não tinha uso aos apoios financeiros 

para as actividades desenvolvidas, que tiveram no projecto Aldeia Sustentável o clímax. A abordagem 

centrada na dinamização da comunidade local, e a opção por utilizar o edificado existente na aldeia em vez 

de implantar novas edificações, não esbarrou com a legislação urbanística. Ainda assim, referem-se 

obstáculos da administração local a algumas iniciativas no espaço público da Aldeia das Amoreiras: 

1:04:22 AV –  […] surgiram-nos várias vezes conflitos pequenos. Pequenos e nós soubemos 
dar a volta. Vou-te dar exemplos de coisas simples. Uma associação parceira veio cá fazer o 
VOLUNTARIA-TE: vamos-te levar 26 jovens e vamos estar aí durante 5 dias a ajudar a fazer a 
aldeia de sonho. E então um dos sonhos da aldeia é ter a aldeia mais bonita, mais limpa, não 
sei quê. Então vamos ver o que há para fazer. Há bué de cenas. Há uns caminhos todos a cair, 
há bancos partidos, há espaços públicos... jardins públicos que estão abandonados, cenas 
assim. E então, vamos reunir com o presidente da Junta, com a outra associação: ora, nós 
gostávamos de fazer isto, vamos ter esta associação mais não sei quê; e o presidente da junta 
diz, não! Não, vocês não podem fazer isso porque se vocês forem fazer isso vocês estão... as 
pessoas vão pensar que nós não trabalhamos e que vocês estão a fazer o nosso trabalho.  
Não pá, vocês não podem arranjar os bancos porque isso é a nossa responsabilidade. Vocês 
não podem arranjar um caminho, que ainda está por arranjar, passados dois anos, porque isso 
é a nossa responsabilidade. Estás a ver?!!  

1:08:31 AV – Isto é o princípio da subsidiariedade: à escala certa as decisões certas. [...] Quer 
dizer, são coisas que não andam e que estão penduradas. Por exemplo, os números nas 
portas. Eu fiz o projecto todo dos números das portas de acordo com o projecto da Câmara, 
com o apoio da engenheira da Câmara que na altura estava responsável por esse...[...] que 
morava aqui na aldeia. Fiz o projecto todo, porque eu andava a fazer os Censos, portanto 
andava na rua e vi os números todos, fiz aquilo tudo, escrevi aquilo tudo com os mapas da 
Câmara, tudo lá posto, os números todos, tudo!!! E estamos há dois anos à espera! 

Esta resistência em aplicar o princípio da subsidiariedade, tirando partido da presença dos neo-rurais, 

verifica-se também no âmbito da política florestal e nas acções de gestão de sistemas biofísicos, tendo um 

impacte negativo nas representações do Estado que, segundo o trecho abaixo não dá o devido 

reconhecimento e apoio à gestão contínua de quem está no terreno a desenvolver intervenções 

quotidianas. 

Várzea da Gonçala (50:00) I mean it's like this. There's always contradictions... there's 
restrictions about what you can do and plant even here. And yet the Country is planting mass, 
you know, huge areas of the country are being put under eucalyptus, which is an exotic tree, 
and then they tell me not to plant a single exotic tree, you know? Last year in the spring […] 
they did a huge project in the valley and cleaned all the silvas and all the canas all the way from 
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the road […] for about 10, 15 km, which was done with a good idea, the idea to open the land - I 
understood by talking to the guy - so the landowners could see the potential of the land and 
maybe develop their own land, but it was miss guided. One thing was it destroyed a lot of 
animal and birdlife along the riverside. The canas go back within a year and they're just the 
same as they were before. Lot's and lot's of money was spent on that. And it was based on one 
idea, which is quite a nice idea but, in the end, so much money, so much money wasted, you 
know? And on the other side you can get grants from the government to have afforestation 
projects, if you're planting, for example, Pinus pinea all over your... you know? And yet there's 
no way to get help... you can't get any support for doing small scale developments, how to say, 
simpático development of your land and all this sort of things I'm trying to do, and I'd like to do. 
So there's a bit of a contradiction there, you know? […] I think [these policies and measures] 
they're all developed by big agencies, big organizations, and they go completely over the top of 
what small people are trying to do in the land. 

Comunidade 108 (1:04:16) R – A informação que nós tínhamos em relação à forma como 
foram definidas as Redes Naturas aqui, que era régua e esquadro - não havia muita Rede 
Natura e então vamos aumentar, pronto, indiscriminadamente. E então não cria confiança 
também no próprio Estado. 

Também a complexidade e a rigidez da legislação urbanística são aspectos que desincentivam o diálogo e a 

transparência dos neo-rurais para com a administração, alimentando uma atitude de desconfiança e uma 

postura defensiva marcada, por um lado, pelo evitamento em comunicar previamente as intenções e, por 

outro, pela ousadia na implementação não comunicada que dá origem a sentimentos de medo e 

insegurança. 

Várzea da Gonçala (46:26) C - […] as we first came here a german friend said: don't wake up a 
sleeping dog. I really feel this about Portugal. As another friend said: Portugal is rich in laws. 
You know, there are many laws, there's many things that if the Câmara municipal wants to 
enforce they can. […] my general view anyway... I'm not portuguese. If you're doing things 
tranquilo and in a way that the people are seeing that you're in general doing things positively, 
and you're not really doing something horrible like putting up a big brick building in the middle of 
the campo, you know? And you're generally doing a favor, you're looking after the land, and you 
can see that that's developing something nicely, and it looks nice, there's some beauty about it. 
Then they will let it go, you know? They'll not make a fuss about it. However, if for example I 
went to the Câmara Municipal and tell: I would like to build a shed to keep my tools dry. They 
get their piece of paper out and they'd tell you the regulations, how big this thing can be 
according to the directives of the zona natural, and zona ecológica, and Rede 2000 and things, 
and they come to you and they tell... (Risos) You know what I mean? Like I said: don't wake a 
sleeping dog. 

Comunidade 108 (1:03:37) M – Aqui o problema é que o pessoal já fez coisas que acha que 
estão erradas. E porquê. Porque há esta atitude de desconfiança e, quanto muito, há uma 
atitude de: de facto não se pode fazer mas nós, pronto, queremos fazer, e então, vamos 
embora. A Rede Natura?!! Ah mas aquilo que estamos a fazer é melhor para o ambiente, aquilo 
que diziamos há bocado, de saber interpretar a paisagem, não é? É melhor, é melhor? A gente 
acha que é melhor. Uma pessoas acha que faz o melhor, por isso é que o faz. Basicamente é 
um um processo de concensualização entre várias ideias opostas. 

A montante deste problema está o elevado preço do solo que condiciona o acesso à terra e à habitação em 

condições legais. 

Centro de Convergência(1:11:30) AV – Uma das motivações que surge sempre é que as 
pessoas querem comprar terra... ou melhor, a terra quando tem permissão para construir é 
muito mais especulado o valor, e portanto as pessoas querem comprar terra que não tem 
permissão para construir e […] utilizar o espaço dos apoios agrícolas para construir uma 
habitação precária, pequenina, e poderem viver lá ao mesmo tempo que fazem agricultura e 
estão até a promover a terra e a fazer a plantação e a regeneração da paisagem e não sei quê. 
E portanto isso acontece muitas vezes e é um padrão.  

As dificuldades no licenciamento de edificações realizadas com técnicas pouco usuais, e nos problemas de 
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cartografia dos Planos Directores Municipais (PDM) de 1ª geração reforçam a atitude de evitamento. 

Centro de Convergência (1:13:12) AV – No caso concreto aqui, da Sílvia, é que a área certa 
para fazer a casa, e onde já existia uma ruína é uma zona que está considerada no PDM como 
REN, e que está mal considerada porque tem a ver, no meu entender, com a escala de 
definição do PDM. Que aquilo são umas linhas muito grossas, que vêm duma carta de 1:100 
000 ou uma cena assim e depois quando aquilo passa para o PDM a linha não está no sítio 
certo. E então a REN é classificada por ser numa zona de alto declive, o declive acaba, e no 
topo da colina está lá a ruína, que é exactamente o sítio certo, porque é uma zona de cabeço, 
portanto é uma zona que não acumula águas, é uma zona ideal para construir. Mas os 
problemas da cartografia fazem com que aquilo ainda seja zona de REN, e depois a zona agro-
silvo-pastoril começa um bocadinho a seguir, que é uma zona onde já dá para fazer a tal 
construção mas que vai dar [...] num pequeno vale, onde há uma linha de água de inverno e 
onde acumula água, e que é uma zona boa para fazer uma charca ou até uma pequena 
barragem, e que é uma zona em que se fosse para fazer uma casa só se fosse em estacas, 
estás a ver? Porque senão aquilo vai estar sempre inundado, ou vai ter perigos de cheia, etc... 
e é aí que a Câmara queria passar a licença para construir. Ora, não faz sentido nenhum. [...] 
Portanto neste momento a casa já está feita e ela está a tentar legalizar com a Câmara, no sítio 
onde estava a ruína. Onde é razoável e ela escolheu fazer assim e tentar que a Câmara tenha 
bom senso [...].  

A dificuldade em compreender o ponto de vista e funcionamento da administração territorial, assim como em 

ver reconhecido o valor e o potencial estratégico destas iniciativas, origina sentimentos de frustração. A 

rigidez da lei e a falta de discricionariedade dos técnicos não favorece a colaboração da administração e 

origina uma postura mais defensiva do que pedagógica que, por sua vez, alimenta a frustração dos neo-

rurais, o evitamento e a clandestinidade. Em termos de sentimentos face à relação com a administração 

territorial predomina o medo: 

Comunidade 108 (55:44) É de medo. Eu pessoalmente, portanto, tenho medo […], mas 
gostava de mudar essa atitude para uma atitude de confiança, de se eu falo muito, se eu 
pergunto muito eles ficam a saber que nós estamos aqui. Portanto se eu penso em falar, penso 
em falar contigo, ou com o [PP, um ex-técnico do ICNF], nunca ir lá.  

As críticas ao comportamento da administração face aos neo-rurais 'radicais' apontam o desinteresse em 

conhecer esta realidade e em colher o seu potencial de marketing territorial: 

Tamera (47:23 FT) a Taipa veio cá, pela primeira vez também, no final do ano passado, 
fizemos uma visita exclusiva para a Taipa e portanto isto começa a ressoar e começa a... estás 
a perceber? As entidades ouvem falar de Tamera há não sei quantos anos mas passam-se 15 
anos sem nunca cá terem posto os pés. E isto era grave, mas quando põem cá os pés 
percebem qual é o impacte e qual é a importância que Tamera pode ter em termos de 
cooperação. E eu estou muito contente que a Taipa tivesse vindo cá e que o vice-presidente 
tivesse vindo cá e que a vereadora da cultura também tivesse vindo cá porque, de facto, 
conseguem perceber – não é só num papel ou num folheto - o que é Tamera. 

Quando convidados a propor sugestões para o que consideram um comportamento adequado da 

administração, os inquiridos referiram: 

 maior capacidade e abertura para lidar com a diferença, e uma postura mais pedagógica da 

administração 

Tamera (59:40) P - And what we would like from the Câmara, I mean, this may sound arrogant, but would 

really love it if it would be someone who could speak english so that there is more possibility to 
exchange […] if there was somebody working in the authorities who has seen other countries, 
other things, and is a little bit more a global citizen this would really help. I somehow pray 
(Risos) for this and I think that Luisa, who is our counterpart right now, she has for sure this 
spirit. And then hmmm... yeah, to really try to help us with the legal side that when... to explain 
and to be more... to be more on the side that if we want to do something let's try to make it 
possible, and not let's try to forbid it, try to cancel it, it's easier for us. 
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 maior integração das iniciativas na estratégia de desenvolvimento do Concelho:  

Tamera (58:34) FT – Eu acho que poderia haver uma maior promoção local e internacional não 
é. […] eles ficam na dúvida, “mas isto é um projecto turístico, um alojamento... um turismo 
rural?” Não é. Eles próprios ainda não perceberam muito bem como é que podem classificar 
Tamera. Mas […] eu acho que quando eles perceberem o potencial e a mais valia que poderá 
ser para Odemira nós aparecermos nas televisões, nas revistas, na imprensa internacional, 
trazermos o Bispo de Beja (Risos), não é? E, portanto, eles podem aproveitar-se disso, tirar 
partido disso, não é? Não é aproveitar-se, é colher os frutos. Ainda não souberam fazer essa 
parte.  

 alteração do paradigma de desenvolvimento com enfoque na sustentabilidade como objectivo e 

conceito de marketing territorial 

Tamera (1:02:05) FT – É isso. E ancorar como marca: Odemira mais Verde, Odemira mais 
ecológica. E isso eles ainda não perceberam (Risos) Ainda estão muito... desenvolvimento. Ah 
completamente!!! Vamos fazer grandes pavilhões multi-usos que não servem para nada, como 
a FACECO que está fechada 10 meses por ano, […] e portanto, Odemira está ainda nesse 
estado de grandes infra-estruturas e uma prova disso são os projectos do orçamento 
participativo, aquilo que é aprovado e aquilo que é eleito são pavilhões, são pavilhões multi-
usos, são campos relvados, são melhoramentos de campos de futebol, em vez de investirem 
nas coisas que são realmente importantes […] e que faz Odemira ter de facto uma distinção de 
marca mais ecológica e mais verde. E eu acho que isso é muito importante para eles.  

 

A segurança na comunicação e a confiança na qualidade da informação prestada pela administração foi o 

tema central, no diagnóstico da problemática comunicacional e do afastamento do cidadão face à lei e ao 

Estado. Como resposta foi sugerida a criação de um 'provedor municipal' ou de um 'compêndio' com a 

informação relevante, exposta de forma acessível, e a inscrição deste modelo urbanístico na legislação: 

Comunidade 108 (1:03:23) R – Iá. Iá, é um provedor, no qual a gente confie, até pode 
confidenciar e aquela pessoa tem a obrigatoriedade de confidencialidade, por exemplo. 

(57:42) R - Agora voltamos outra vez à questão […] há uma vontade de criar novas leis, sermos 
percursores, termos esse trabalho político de criar novas leis […] não sei se acredito na 
eficácia desse trabalho. Tanto trabalho e expormo-nos tanto para... e não haver realmente, 
realisticamente [resultados] 

Por último a relação de Tamera com a administração territorial, ao longo de quase 20 anos, oferece uma 

perspectiva das transformações, nas atitudes e comportamentos da administração local, impostas pelo 

sistema de gestão territorial. Em meados da década de 1990 a administração local pautava-se por uma 

cultura de tolerância e pouca fiscalização (nacional-porreirismo) que foi incorporada pelos responsáveis de 

Tamera dando forma à suas representações e expectativas face ao comportamento da administração. 

Porém, com a aprovação do PROTA (2010) e rectificação do regulamento do PDM (2011) tudo se alterou 

bruscamente. A perspectiva de Tamera em relação a esta evolução é exposta abaixo num excerto da 

entrevista ao membro do governo que há mais tempo despertou para a necessidade de aprofundar o 

diálogo com a administração territorial. 

51:30 P – I think I want to give the whole story. I think that when the first 15 people or so came 
here there was Charlie taking care of almost everything that had to do with administration and 
finances. And he had a very good personal contact with the mayor of... at that time, and the 
head of the licensing department, they even played together in a band. And my impression is 
that these two politicians they were very in favor of something new in the Alentejo, yeah? 
Something interesting developing, and they wanted to make it as easy as possible, and thought: 
if we really stay and if we really grow we will find out about how this fits into the laws. And...So 
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whenever we asked for licenses a few of them came, at least building licenses and two or three 
buildings also we have a use... licença de utilização, hmmm... and then when we asked, we 
were kind of checking, have we already built to the limit of our per-mil? Yeah but there was not 
much resonance, and then as... in my view as Portugal become more and more involved in the 
EU, the politicians became more and more involved in bureaucratic work and they could not 
care so much – and we also did not care enough to get to know for example that our percentage 
[índice de utilização] was divided by two... we can only build two per mil now […] and then came 
a point where the regional authorities said: this cannot go on.  
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5. Discussão de resultados 

5.1. Discussão de resultados do cyber-mapeamento e casos de estudo 

Os resultados dos casos de estudo englobam três das tipologias mais radicais do cyber-mapeamento, 

enriquecendo a sua caracterização com aspectos subjectivos e particularidades que se podem encontrar 

nos contrastes entre Tamera e a Comunidade 108, ambas incluídas no cluster 4 (comunidades intencionais). 

A avaliação no terreno, do caso da Várzea da Gonçala, evidenciou características dos clusters 1 (eco-

lifestyle) e 2 (eco-business) confirmando a hipótese anteriormente lançada de uma fronteira ténue, ou 

mesmo um espaço contínuo, entre estas duas tipologias. 

Os casos de estudo configuram exemplos de ruralidades radicais? 

A indisponibilidade de meios e recursos não permitiu avaliar em detalhe o mérito da implantação territorial 

dos casos de estudo, ou a sua correspondência aos LID (Low Impact Developments). Assim, tomando como 

referencial de análise a caracterização das ruralidades radicais de Halfacree (2007a) verificam-se 

correspondências em todas as dimensões. 

Desde logo na forte presença da permacultura, em todos os casos de estudo, que se reflecte tanto na 

multifuncionalidade do espaço físico, como nos ideais de ecologia profunda e social presentes na visão dos 

projectos e que informam a vivência quotidiana, marcada pela valorização do trabalho físico nas actividades 

rurais. A mobilidade e intensidade de fluxos migratórios dos membros, vem associada às relações dentro da 

rede neo-rural e com a sociedade em geral. Esta ligação das iniciativas ao exterior tem importância 

económica, assegurando o rendimento através dos serviços de formação e alojamento que prestam, dos 

patrocínios e apoios que recebem. Também individualmente os neo-rurais tanto obtêm rendimentos 

localmente como através da ligação ao exterior, nos serviços que prestam on-line (tradutores, designers, 

mediadores de programas de financiamento), nos apoios sociais ou subsídios que auferem do estado 

português ou de outros estados membros da União Europeia, ou das rendas de imóveis no lugar de origem.  

Ao nível das representações e práticas, o rural surge como um espaço de realização pessoal e de 

intervenção política em rede, um microcosmos do Mundo que permite ensaiar abordagens holistas de 

adaptação do ambiente físico e social às necessidades e anseios destes neo-rurais. A paisagem rural em 

constante evolução é um espaço de inscrição de ideais ecológicos, através de acções de regeneração e da 

gestão quotidiana, mas também um lugar de contemplação e fonte de inspiração, um repositório de valores 

autênticos e um referencial da natureza humana, do propósito da vida, ou um altar do sagrado e da ligação 

ao Todo. 

As incertezas face à aceitação das iniciativas pela administração territorial, as dificuldades financeiras, as 

condições de vida precárias por que passaram (ou passam) muitos destes neo-rurais reflectem as 

experiências desempoderadoras (disempowering) da vivência quotidiana referidas por Halfacree (2007a).  

Mas é na sua articulação em rede, com outras iniciativas neo-rurais, com a sociedade e o Mundo, que se 

encontram os pontos fortes dos casos de estudo e as maiores as oportunidades para o desenvolvimento 

local. A nível local esta rede de actores manifesta-se numa dinâmica de criação de espaços e rituais de 

encontro e colaboração em torno de objectivos comuns como a localização, a sustentabilidade e a 
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resiliência. Os casos de estudo do Concelho de Odemira revelaram uma maior consciência da importância 

do funcionamento em rede, uma maior interligação e cooperação em torno de projectos mais consequentes 

e ambiciosos, concretamente, o enriquecimento da oferta educativa local, a criação de medidas e acções 

para a melhoria das condições de vida, desde a alteração de comportamentos individuais (transição interior) 

à participação pública na administração local (CLASO, CSIF e Orçamento Participativo), à dinamização de 

processos de planeamento informais e autónomos (Aldeia Sustentável). 

A relação com a administração é o elo mais frágil de rede de actores local, pelas dificuldades de legitimar 

algumas ocupações territoriais, no quadro legislativo em vigor. A regulamentação urbanística e o 

planeamento físico são, assim, obstáculos à valorização do potencial estratégico destas iniciativas para o 

desenvolvimento local. A abordagem exploratória ao fenómeno do povoamento neo-rural aqui desenvolvida 

permitiu evidenciar um conjunto de oportunidades e ameaças para a administração e gestão territorial que 

se sintetizam na tabela seguinte. 

Tabela 9 – Síntese das oportunidades e ameaças do povoamento neo-rural 

A
M

E
A

Ç
A

S
 Subversão do 

Sistema de Gestão 
Territorial 

Violação da Classificação do solo e de Restrições de Utilidade Pública 

Proliferação de 'eco'-clandestinos 

Gentrificação rural 
Aumento do preço do solo (procuras com maior poder de compra) 

Exclusão de populações locais 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Fins e objectivos 
Desenvolvimento bottom-up da cultura e das práticas de sustentabilidade e resiliência 

Estilo de vida ecológico, localização, decrescimento, simplicidade voluntária 

Potencial de 
regeneração rural 

Restauro e regeneração de ecossistemas e da paisagem 

Novos actores e novas redes 

Pontos de internacionalização do território, importação/exportação de bens e conhecimento  

Inovação e 
diversificação 

dos modelos de 
ocupação e utilização 

do solo rural 

Ruralidades Radicais (Halfacree, 2007a) 

Multifuncionalidade paradigmática (Covas, 2008) 

do tecido social 

Populações nacionais e estrangeiras, cultura urbana e global  

Vários estratos etários (crianças, jovens em idade activa, 
reformados) 

do tecido económico 

Novas actividades, produtos e serviços, novas procuras e mercados 

Inovação endémica: integração da herança do lugar (valores e 
recursos naturais e culturais, saberes e práticas) 

 

A nível nacional surgem alianças e colaborações com outras iniciativas de permacultura e transição e 

grupos de interesse (preservação da agro-biodiversidade autóctone). As redes de âmbito internacional 

proporcionam a aprendizagem e capacitação para o trabalho de regeneração social e ambiental através de 

processos de envolvimento da comunidade local, promovem a internacionalização do território e 

enriquecem a vivência, contrariando os estereótipos de isolamento, depressão e insignificância associada à 

vida rural e ao activismo político local. 

As fragilidades internas das iniciativas resultantes dos desafios de gerir motivações diversas e manter o 

entusiasmo, em assegurar a coordenação de grupos em constante transformação e evolução, revelam 

aspectos da natureza neo-tribal das iniciativas mas também encerram o seu potencial de criatividade e 
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inovação. Os relatos do processo de formação da comunidade 108, os debates internos em torno da 

governança de Tamera e as etapas da evolução do Centro de Convergência são exemplos claros do esforço 

constante pela coesão e coerência internas, tal como apontada por Halfacree (1998).  

Neo-tribes are 'essentialy tragic' (Maffesoli 1996: 78) - unlikely to crystalise for long periods of 
time - as the constant need for self-monitoring becomes too arduous. […] The self-monitoring 
also exposes the impraticalities, contradictions and general insufficiency of neo-tribal beliefs. 
Consequently, neo-tribes are apt to 'inflame imagination and attract most ardent loyalty when 
they still reside in the realm of hope' (Bauman 1992: 137). Nonetheless, it could be argued that 
Maffesoli has over-stressed the ephemerality of neo-tribes. Perhaps this is because he has 
failed tp develop fully the issue of neo-tribal geographies. (Boyle e Halfacree, 1998, p. 203) 

A estes desafios acrescentam-se os desafios da relação com o exterior, na afirmação da identidade por 

contraste com a sociedade de massa, pela insegurança económica e jurídica. 

Given their 'worked at' origins and their unstable dialectical relation to the mass, neo-tribes have 
to be actively monitored and reflected upon by their members in order for them to exist. Indeed 
the 'elective sociality' (Maffesoli 1996:86) of the neo-tribe is one which stresses the existential 
rewards of just 'being together' with like minded people, without the need for more instrumental 
goal-directed behaviour. Nonetheless, an 'internal morality' is apparent and necessary for the 
tribe to achieve some degree of coherence. (Boyle e Halfacree, 1998, p. 203) 

Os relatos pessoais dos neo-rurais revelam uma atitude política dos entrevistados que contrasta com a 

norma da sociedade de massa, e reflecte diferenças substanciais a nível cognitivo, afectivo e conativo17 que 

se salientam nos seguintes aspectos:  

A migração e a mudança para o campo como forma de emancipação de um sistema (político e económico) 

com que se discorda e do qual se pretende libertar, num impulso de auto-determinação e responsabilização 

individual pela criação das condições ambientais e sociais em que se pretende viver, que revela uma atitude 

política praticada na vivência quotidiana:  

the lenses that make up ‘everyday politics’, namely ‘sociality and proxemics’, ‘solidarity and 
belonging’, ‘hedonism’, ‘vitality and puissance’, and ‘sovereignty over one’s own existence’ 
(Boyle e Halfacree, 1998) 

A responsabilização, resultando em grande medida da consciência dos problemas Globais, exprime-se num 

esforço consciente por mudar atitudes e comportamentos individuais, designado por transição interior: um 

trabalho de introspecção e reconhecimento de comportamentos adquiridos através da socialização, e na 

tentativa de reprogramação individual e adopção de comportamentos mais sustentáveis. Esta abordagem 

da transição interior revela uma atitude quase religiosa na relação com o Mundo, onde a transformação 

começa no indivíduo, desenvolve-se nas suas relações com o outro, e exprime-se em formas e métodos de 

adaptar o ambiente físico e social às necessidades humanas (Petterson, 2001), radicalmente distintas da 

oferta do mercado. Atendendo a estas motivações e práticas, com destaque para as formas de obtenção de 

rendimento, os neo-rurais inquiridos apresentam-se como Lifestylers (Fairlie, 2009, in Halfacree, 2011) uma 

vez que a base económica não tem nas actividades ligadas ao uso da terra a principal fonte de receitas. 

Contudo, seguem um modelo de ocupação e utilização do solo semelhante ao dos Low Impact 

Developments (LID), que não encontra viabilidade na legislação em vigor, desafiando o Estado a abrir 

espaços de experimentação em linha com a abordagem de trial by space de Halfacree (2007a). 

                                                      

17 Refere-se ao processo mental de formação da vontade e da intenção e ao esforço consciente 
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Padrões sucessionais e gentrificação rural 

Os resultados do cyber-mapeamento revelaram na amostra de casos reunida um gradiente de desvio ao 

status quo, que é reforçado e desenvolvido pela análise dos casos de estudo. Os relatos compilados 

sugerem um padrão de evolução das iniciativas neo-rurais que começam por romper com o status-quo 

através da criação de nichos (culturais e económicos alternativos, as ruralidades radicais) tendendo, 

gradualmente, para uma maior conformação à norma social. Nesta sucessão de estágios as representações 

formais do rural (inscritas nas estratégias de topo), nomeadamente, as que privilegiam a função de 

consumo, actuam como um campo de forças na re-normalização das ruralidades radicais, tirando partido 

das suas fragilidades económicas e dependência das receitas da animação e do alojamento turístico que 

oferecem à sociedade de massa. A instabilidade intrínseca dos espaços de sociabilidade e de convergência 

de motivações, interesses, representações e atitudes que produzem os povoamentos neo-rurais, agravam 

esta vulnerabilidade à mercantilização das iniciativas pela atracção do mercado. O próprio conceito de 

ruralidades radicais, alicerçado nas teorias de Lefebvre (Halfacree, 2007a) e com muitos elementos neo-

tribais (Maffesoli, 1996, in Halfacree, 1998) remete para um estatuto transitório, uma hipótese arrojada de 

espacialidade contrastante mas com um carácter precário ou mesmo provisório, e vulnerável às pressões 

sociais e económicas. Neste sentido as ruralidades radicais podem ser apenas uma etapa pioneira da 

reconfiguração física e funcional do espaço rural, com uma função semelhante ao de alguns movimentos 

culturais underground na regeneração (e posterior gentrificação) do espaço urbano (e.g. a classe criativa em 

Berlim Leste). Tanto na região do Algarve como no interior do concelho de Odemira a des-radicalização 

destas ruralidades poderá seguir um padrão de gentrificação análogo que se pode definir em duas etapas: 

iniciando como uma tentativa de inscrever ideias e práticas contrastantes com a lógica capitalista em 

territórios deprimidos e não cobiçados por interesses económicos, afirmam uma espacialidade diferente 

que, ganhando notoriedade, converte-se em factor de atracção desse mesmo território para segmentos da 

procura com maior poder de compra e para interesses económicos que aí encontram boas oportunidades 

de negócio turístico ou imobiliário. Segundo Halfacree (2007a) este cenário configuraria um caso de 

insucesso das ruralidades radicais enquanto espacialidades produzidas e fundamentalmente distintas e 

inovadoras.  

5.2. Desafios para o Planeamento e Gestão Territorial 

back-to-the-land in the twenty-first Century can be seen as engaging directly to varying degrees 
with the diverse life challenges facing us in this new millennium (Halfacree, 2006) 

Os grandes desafios que o século XXI coloca ao planeamento territorial decorrem, em grande medida, da 

incapacidade de antecipar ou sequer acompanhar o ritmo acelerado a que se processam as transformações 

sociais, económicas e ambientais. Neste contexto, mais do que discutir se a neo-ruralidade e a 

contraurbanização são tendências vigorosas com capacidade para reestruturar o sistema de povoamento ou 

meros impactes passageiros da crise, interessa acompanhar esta emergência explorando a sua criatividade 

no desenvolvimento da sustentabilidade, e reflectindo sobre os mecanismos e instrumentos de governança 

e gestão territorial que permitam à sociedade responder, com eficiência e eficácia, aos desafios que 

enfrenta tanto na cidade (Seixas e Costa, 2011) como em espaço rural. Em termos gerais a auscultação da 

sociedade pelo Estado é apontada como um dos requisitos à inovação das políticas públicas, que tem tido 

desenvolvimentos a nível europeu, nomeadamente na investigação sobre adaptação às alterações 

climáticas, num estudo que integra dois dos casos de estudo desta dissertação (Tamera e Centro de 
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Convergência) e no qual participa um dos entrevistados: 

Centro de Convergência (29:43) AV – Isto é um projecto Europeu, de financiamento a quatro 
anos, em que basicamente a Europa quer encontrar... como tu sabes a ciência não é um 
processo muito criativo, quem cria é a sociedade nas suas várias iniciativas e, portanto, a UE 
quer saber de que forma é que a sociedade se está a adaptar às alterações climáticas de forma 
autónoma e o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar, portanto as 
iniciativas bottom-up, e tentar ir buscar este conhecimento e utilizá-lo para uma base de dados 
que é o climate adapt onde têm os casos de estudo e os exemplos para adaptação às 
alterações climáticas na Europa. Então basicamente, em toda a Europa está-se a fazer isso.  

Para além dos grandes desafios ambientais, as ruralidades radicais ressaltam como um objecto de 

estudo interessante também para o planeamento, na medida em que o desafiam a transcender uma cultura 

racionalista, marcada pela rigidez e controle, e a adaptar-se ao contexto pós-moderno, abrindo a livre 

iniciativa não só aos mercados mas também às emergências sociais. Abdicar da pretensão de profetizar o 

futuro, determinando e dirigindo uma realidade em mudança acelerada, apela à capacidade de gerir e 

catalizar as boas iniciativas que emergem de uma sociedade criativa e competente, através de instrumentos 

e processos que permitam salvaguardar o interesse público sem sacrificar a inovação e experimentação 

necessárias à evolução cultural. A flexibilização e liberalização do sistema de planeamento tem servido 

predominantemente os interesses financeiros que encontram nas rendas fundiárias (Bingre, 2011), ou mais-

valias urbanísticas, uma elevada taxa de retorno de capital que propiciam a formação de bolhas 

especulativas com impactes fortemente negativos na economia, na sociedade e no território. A elegibilidade 

dos empreendimentos imobiliários aos regimes de excepção, tendo como critério de adminssão o valor do 

investimento (milionário como no caso dos PIN18), exclui uma diversidade de pequenas iniciativas com 

grande potencial de inovação no domínio da sustentabilidade, deixando-as à mercê da inércia burocrática 

que o Sistema de Gestão Territorial reserva ao cidadão comum. 

No contexto actual, de convergência de crises (financeira, económica, social e ambiental) a sociedade tem 

avançado propostas inovadoras revelando maior criatividade que as instituições políticas e administrativas, 

saturadas e cativas de interesses financeiros e corporativos. O nível de instrução da população, o acesso 

ao conhecimento através da tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a capacidade de auto-

organização dos cidadãos, da escala local à escala Global, exprimem-se numa contestação pró-activa que, 

através de diversas iniciativas locais, procuram desenvolver uma cultura de sustentabilidade e resiliência 

capaz de assegurar a transição para um paradigma pós-crescimento económico e pós-petróleo.  

No campo da inspiração e da competência destas iniciativas locais encontra-se a Permacultura, uma 

metodologia de planeamento, desenho e gestão do território orientada para a sustentabilidade, acessível à 

população e capacitadora, que merece breves considerações enquanto elemento cultural novo a integrar 

nesta reflexão. Nascida como uma sistematização de agro-ecologia humana, em reacção ao choque 

petrolífero da década de 1970, a permacultura alargou o seu âmbito de acção e aprofundou os seus 

alicerces teóricos, combinando hoje conceitos, métodos e técnicas de várias áreas científicas, com o 

espírito visionário e a ambição de alguns dos grandes mestres do urbanismo. D'A Pattern Language 

(Alexander et al, 1977) soube colher e desenvolver a capacidade de observar e reflectir o território segundo 

padrões espaciais e funcionais. Ao tomar como inspiração o funcionamento dos ecossistemas naturais, 

aplicando-o por analogia em vários domínios e escalas tentando integrar o Homem e a sociedade na lógica 

dos ecossistemas (a Ecologia) retoma diversos temas do pensamento e visão de Patrick Geddes. Mas é 

                                                      

18 Projectos de Potencial Interesse Nacional. 
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nos princípios éticos em que se alicerça, e que coincidem com os postulados de Costa Lobo19, que a 

permacultura mais se afasta da cultura tecnocrática e financeira que domina actualmente o urbanismo, 

como tantas outras áreas do conhecimento e da técnica. Pode-se concluir que a permacultura não traz nada 

de fundamentalmente novo ao conhecimento do planeamento e do ordenamento do território. É, porém, na 

prática da gestão territorial que esta abordagem oferece maiores contributos. Ao apresentar uma 

perspectiva holista da ocupação e utilização do território, centrada em princípios éticos e acessível à 

população em geral, a permacultura inclui na discussão do ambiente e do território os não-especialistas, 

permitindo ampliar o universo e a qualidade da participação pública. Nesta perspectiva, a emergência e 

proliferação internacional da permacultura pode ser encarada como uma chamada de atenção da sociedade 

para os constrangimentos e perversões que a lógica financeira impõe actualmente ao planeamento territorial 

e à vida na Terra e, simultaneamente, como um requisito para o que Patrick Geddes (1917) designou por 

Era Eutécnica - o clímax da capacidade técnica da sociedade para adaptar o território às necessidades 

humanas, aprofundando e desenvolvendo os valores humanistas: 

‘eutechnic’ age, when the whole system would be devoted to the nurture of people. In that age 
man would have become master of his own destiny and Utopia would be within reach.  

The great deficiency of the Mechanical Age is its sacrifice of Life to Things — therefore the first 
effort of the new age must be to make it eutechnic: not only must physical health bulk more 
largely in our minds than the possession of commodities endowed with exchange values, but 
also physical health and well-being must be regarded as important and valuable mainly as a 
condition of the inner life of the soul.20  

Fortemente inspiradas na permacultura, as ruralidades radicais emergem como manifestações de carácter 

desviante e subversivo em relação ao papel do estado e do mercado no território que, contudo, prosseguem 

objectivos de interesse colectivo através de acções cujo mérito mereceria uma avaliação mais aprofundada. 

Algumas destas ocupações territoriais têm sido ignoradas ou toleradas pela administração, correndo o risco 

de vir a ser encaradas como uma ameaça ao sistema de planeamento formal - uma subversão da 

sociedade ao poder e controle do Estado sobre o território - num momento em que adquiram maior 

dimensão e visibilidade. De um ponto de vista académico merecem ser encaradas como emergências de 

uma cultura Global que, preocupada com o estado do ambiente, resgata para a sociedade algumas das 

funções do Estado na gestão territorial que, por influência do pensamento neo-liberal, têm sido 

gradualmente transferidas para o mercado e para os interesses corporativos.   

Retomando os desafios que o século XXI coloca à humanidade e que reclamam respostas do planeamento 

territorial, emergem da reflexão anterior algumas questões:  

 Para quê e, sobretudo, para quem serve o planeamento e a gestão territorial? 

Esta questão não situa apenas a problemática na tendência da Administração olhar apenas para si própria e 

para a viabilização da sua existência esquecendo que o planeamento é sobretudo um serviço comunitário a 

que todos têm direito. Mas toca também a problemática intergeracional que as preocupações de 

Desenvolvimento Sustentável vieram salientar e que colide muitas vezes com a garantia de satisfação de 

necessidades básicas à actual geração em face dos recursos limitados do planeta.  

                                                      

19 Os três princípios éticos da permacultura - land care, people care, fair share – são um corolário dos dois postulados 
de Costa Lobo, a saber: o Respeito pelas leis da natureza (e uso do princípio da precaução em caso de dúvida ou 
desconhecimento) e a Solidariedade humana. Os próprios valores do respeito e da solidariedade são menos 
susceptíveis a más interpretações e preversões do que o cuidado e a justeza. 

20 P. Geddes to G.Slater (1917) Ideas at War, London: Williams & Norgate, p.188.; in Meller (1990) 
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 Que abordagens e métodos permitem responder, com eficiência e eficácia, aos desafios 

económicos sociais e ambientais que a sociedade enfrenta? 

Enquanto a abordagem normativa clássica da Administração, assente na imposição de regras pouco 

flexíveis, no zonamento e regulamentação e em instrumentos fiscais pouco pedagógicos, a literatura 

relacionada com a Avaliação do Desenvolvimento Sustentável sugere uma abordagem pelo paradigma da 

aprendizagem como resposta adequada a diferentes contextos territoriais, culturais e a diferentes sistemas 

de governância (Bond et al., 2013). Esta abordagem impõe ao planeamento e às suas metodologias 

maiores exigências comunicacionais, maior flexibilidade e maior abertura à experimentação e maior 

exigência à avaliação e monitorização, ou seja, maior disponibilidade de aprender com a experiência. 

 Como tornar o processo de planeamento mais adaptável aos desafios emergentes e às novas 

formas de ocupação e utilização do solo que a sociedade tenta desenvolver em resposta, sem 

sacrificar o exercício do poder para a salvaguarda do interesse colectivo. Ou seja, como catalizar a 

inovação social e a evolução cultural desencadeada pelas iniciativas de base, sem abdicar do dever 

de salvaguardar valores e interesses colectivos. 

Esta questão impõe a aceitação de maiores graus de liberdade e até o instigar de processos catalisadores 

que sejam incentivem o aparecimento de iniciativas bottom-up criativas e inovadoras. Por outro lado exige o 

acompanhamento dessas experiências com grande capacidade de diálogo mútuo para que dessa relação 

possa emergir novo conhecimento. 

 Que instrumentos asseguram o equilíbrio entre a administração do poder o controlo pelo Estado e a 

livre iniciativa criadora e inovadora da sociedade com vista à adaptação. 

Em relação à última questão, apresenta-se muito sucintamente uma abordagem desenvolvida pelo governo 

Galês para a gestão do povoamento neo-rural, e que é apresentada em maior detalhe no Anexo 4. Esta 

abordagem reúne um conjunto de políticas, orientações e instrumentos com vista a abrir o espaço rural à 

iniciativa da sociedade, para a experimentação de modelos urbanísticos que ofereçam respostas concretas 

ao desafio da sustentabilidade. Designada por One Planet Development - Low Impact Developments on 

open countryside (OPD), esta política abre um regime de excepção para a edificação em solo rural a 

empreendimentos que desenvolvam actividades ligadas ao uso da terra e que sejam capazes de 

demonstrar, através de um Plano de Pormenor (management plan) e de uma avaliação da Pegada 

Ecológica, ter um impacte ambiental mínimo ou, desejavelmente, um saldo positivo entre impactes 

negativos e positivos.  

Os empreendimentos candidatos a este regime de excepção terão de demonstrar, num Plano de Pormenor 

(management plan), capacidade para satisfazer as necessidades mínimas dos seus habitantes em termos 

de rendimento económico, alimentação, abastecimento de água e energia, e tratamento de resíduos num 

horizonte temporal de 5 anos, e reflecti-la em termos quantitativos numa pegada ecológica menor ou igual a 

2,4 haglobais/habitante. A avaliação, pela administração, das candidaturas a este regime de excepção assenta 

em critérios essenciais de carácter imperativo que asseguram o cumprimento dos requisitos da OPD em 

termos da natureza e características do projecto, e critérios complementares que aferem os contributos 

adicionais do empreendimento. 

As inovações trazidas pela OPD à gestão territorial manifestam-se na aceitação de modelos urbanísticos 

alternativos e no incentivo ao diálogo e à colaboração entre os candidatos e a administração, tanto no 
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desenvolvimento das propostas como no seu acompanhamento ao longo do tempo. A necessidade deste 

diálogo decorre do carácter experimental dos empreendimentos englobados pela OPD, que estão sujeitas à 

prossecução das metas de sustentabilidade inscritas no Plano, traduzidas em critérios e indicadores 

específicos que deverão ser compilados e submetidos à administração territorial num relatório de 

monitorização anual. 

Ao plano cabe apresentar a caracterização e diagnóstico da área de intervenção, a proposta de 

implantação, assim como o faseamento da sua implementação, sendo obrigatoriamente revisto num prazo 

de 5 anos. Esta dinâmica constitui uma oportunidade de melhorar o desempenho do empreendimento, 

introduzindo inovações e respondendo a alterações de contexto, através da avaliação e actualização do 

plano e afinação da estratégia, atendendo ao grau de execução, ao alcance dos objectivos e metas 

inicialmente propostos e aos resultados da monitorização durante o período de vigência.  

Para além de expressar o modelo de ocupação do solo no seu conteúdo material e documental, o plano 

para uma candidatura à OPD contém obrigatoriamente uma descrição das actividades económicas (plano 

de negócios) e do modo de vida que lhes está associado enriquecendo, assim, a sua componente de 

gestão e a atenção dada à forma de utilização do solo. Até a governança interna é requisito da candidatura 

à OPD, quando envolva mais do que um agregado familiar, o empreendimento fica vinculado a uma 

estrutura colectiva, do tipo cooperativo ou similar, que assegure a participação de todos os habitantes. 

O controlo da implementação e a monitorização do plano pela administração territorial são assegurados 

pela legislação urbanística e através da contratualização (planning conditions and legal agreements) que 

visam assegurar a unidade do conjunto e a prossecução dos objectivos que estiveram na base da 

aprovação da candidatura, por exemplo, proibindo o destaque da propriedade rústica ou das habitações, o 

seu uso para fins turísticos ou de segunda habitação, entre outros aspectos importantes a salvaguardar. 

O carácter experimental dos povoamentos desenvolvidos ao abrigo da OPD está patente no carácter 

temporário da autorização, renovada a cada 5 anos com a revisão do plano, e também na previsão de 

medidas para o caso de insucesso do empreendimento na sua globalidade. A OPD define como insucesso o 

incumprimento de um ou mais critérios essenciais durante dois anos consecutivos sem que se tenham 

instituído medidas de correcção eficazes. Para esta eventualidade, todos os projectos submetidos à OPD 

devem prever um plano de evacuação (exit strategy) que é também ele objecto de avaliação em fase de 

apreciação da candidatura. Ao plano de evacuação cabe explicitar as medidas e acções de reposição do 

terreno, assegurando que este é deixado em condições idênticas ou melhores às da situação de referência. 

A incapacidade do empreendimento cumprir com os objectivos e metas previstos no plano abre a 

possibilidade de a administração accionar o plano de evacuação assim como todas as outras medidas 

coercivas previstas na legislação que se revelem adequadas. 

5.3. Reflexões sobre o papel da administração territorial  

Entre os desafios que as ruralidades radicais colocam à cultura do sistema de gestão territorial apontam-se 

aqui algumas sugestões (e provocações) para reflexão e debate: 

 a alteração da cultura política e administrativa, marcada pelo excesso de zelo regulamentar e 

burocrático que trava a iniciativa (Covas, 2009), e o aprofundamento da colaboração com a 

sociedade, desenvolvendo no planeamento e na gestão territorial a busca de terceiras soluções 
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(Costa Lobo, 2010) e um paradigma evolucionista que aceite a experimentação, a tentativa e erro 

em condições controladas, por oposição à rigidez da cultura racionalista, determinista e centralizada  

 democratização e não-especialização da prática do planeamento, tornando-a mais acessível à 

população. Este processo apela a uma atitude pedagógica e de maior abertura, onde a 

administração assume uma maior responsabilidade por formar, educar e apoiar a população na 

elaboração de propostas para o território – aprofundando e desenvolvendo uma cultura de 

planeamento participativo não confinado aos especialistas e peritos.  

No plano político e estratégico: 

 Encarar as ruralidades radicais como oportunidades para uma transição sócio-tecnológica (Geels, 

2010) em direcção à sustentabilidade do território e da sociedade, desenvolvendo a resiliência 

necessária para enfrentar os desafios ambientais, económicos e sociais do século XXI.  

 Desenvolver uma gestão estratégica das iniciativas existentes monitorizando-as enquanto nichos de 

inovação e criatividade para a experimentação de modelos orientados para transição sócio-

tecnológica (Geels, 2010) necessária à sustentabilidade e à resiliência das comunidades. 

 Avaliar a aptidão dos espaços rurais para o desenvolvimento destas abordagens experimentais de 

modelos urbanísticos radicalmente distintos, nomeadamente, em territórios expectantes onde a 

ruralidade se apresenta desarticulada ou disfuncional, e onde mercado e o Estado não encontram 

estratégias de desenvolvimento eficazes (Pinto-Correia, 2006). 

No plano do conhecimento e da investigação científica: 

 Aprofundar o conhecimento das dimensões urbanística, económica, ecológica, social e de 

governança dos diferentes modelos de povoamento neo-rural. 

 Desenvolver instrumentos de política que enquadrem a experimentação sem sacrificar o interesse 

colectivo, como forma de catalizar a evolução do conhecimento e da prática. Neste domínio realça-

se a necessidade de:  

o desenvolver um enquadramento legal para as edificações e povoamentos de natureza 

provisória e carácter experimental, enquadrados por objectivos e critérios claros e monitorizados 

por um conjunto de indicadores.  

o desenvolver para o contexto nacional um conjunto de ferramentas de avaliação de desempenho 

ambiental, eficazes, eficientes e acessíveis a não-especialistas (e.g. tabelas de cálculo da 

pegada ecológica e de carbono dos edifícios e das actividades económicas, e métodos 

expeditos de avaliação de impactes e de riscos ambientais) 

 as iniciativas já implantadas ou em fase de planeamento convidam ao desenvolvimento de estudos  

longitudinais e a abordagens de investigação-acção que permitam testar o mérito das propostas 

assim como dos mecanismos e instrumentos de regulação. 

Face ao conjunto de iniciativas já implantadas no território e à possibilidade de crescimento desta dinâmica, 

sugere-se que a actuação da Administração adopte uma abordagem de redução de danos assente numa 

abordagem de Trial by Space (Halfacree, 2007a) através: 

 do acompanhamento e monitorização das iniciativas neo-rurais já implantadas; 

 do desenvolvimento experimental das propostas acima avançadas tomando as iniciativas já 

implantadas como casos de estudo, e conferindo-lhes uma 'licença' provisória condicionada a fins 
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de investigação promovendo, assim, a experimentação e o conhecimento em torno dos métodos, 

mecanismos, procedimentos e instrumentos de monitorização e gestão mais adequados. 

because ‘radical politics has to begin and end in everyday life’ (Merrifield, 2002, p. 79), what we 
now need is engaged research reporting on the trial as it evolves; (Halfacree, 2007a) 

Esta estratégia de redução de danos é motivada pelo reconhecimento do risco de agravamento das 

condições sociais e económicas em Portugal e em toda a periferia europeia. Uma tal política poderia 

satisfazer uma procura crescente por habitação económica em espaço rural, por um estilo de vida com 

significado e propósito, que poderá não só conter a emigração da população jovem em idade activa como 

atrair imigrantes para territórios carenciados. 

Do ponto de vista das oportunidades esta estratégia promove a criatividade e a inovação desenvolvendo a 

produção de conhecimento através da relação entre a sociedade e o Estado, onde este tem um papel 

importante na salvaguarda dos objectivos de regeneração e sustentabilidade e assegurando a função de 

pesquisa destas iniciativas contrariando a tendência de transformação das eco-aldeias em eco-aldeamentos 

turísticos ou de segunda habitação no padrão de gentrificação desencadeado pela procura do mercado.   

Na ausência de novos instrumentos de gestão, adaptados e flexíveis, o papel regulador do Estado - através 

do Sistema de Gestão Territorial – e a mercantilização do território pelo imobiliário tendem a favorecer a 

gentrificação mainstream, desperdiçando um potencial de inovação no conhecimento para a 

sustentabilidade e resiliência. Sem o devido acompanhamento pela administração territorial, o povoamento 

neo-rural poderá ser apenas uma etapa pioneira no ciclo de vida do espaço rural deprimido e expectante, 

em busca de vectores para o desenvolvimento, com uma menor probabilidade de produzir um espaço rural 

diferenciado, assente num paradigma de transição para a sustentabilidade e resiliência.  
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6. Conclusões 

Num contexto de esbatimento de fronteiras conceptuais e geográficas entre o rural e o urbano o 

povoamento neo-rural enquadra-se conceptualmente na contraurbanização, como uma expressão territorial, 

que reflecte profundas transformações culturais da sociedade em resposta aos desafios das crises 

(económica, social e ambiental). Este trabalho procurou analisar a implantação territorial desta dinâmica 

emergente, caracterizar a diversidade do seu espectro, e explorar as oportunidades e ameaças que coloca 

ao planeamento e à gestão territorial. 

A metodologia seguida assentou em abordagens quali-quantitativas de informação recolhida na internet, 

abrangendo Portugal continental, e numa posterior avaliação no terreno de casos de estudo seleccionados 

em função da sua riqueza e acessibilidade, numa região de maior densidade e diversidade de iniciativas. 

Tomando como referência o modelo conceptual do espaço rural de Halfacree (2007a) foram exploradas as 

três dimensões da ruralidade contemporânea através das representações, práticas e realidades materiais, 

através de informação disponível na internet e de entrevistas e observação directa e participante nos casos 

de estudo. As soluções apontadas para os problemas detectados na gestão territorial deste fenómeno 

tomaram inspiração no enquadramento legal em vigor no País de Gales, explorando um conjunto de 

medidas a desenvolver no plano político, legislativo, e do conhecimento e investigação com vista a 

desenvolver mecanismos e instrumentos adequados. 

O cyber-mapeamento extensivo revelou que o movimento social de retorno ao campo, enquanto 

emergência global da sociedade em rede, tem uma implantação significativa em Portugal, tanto no cyber-

espaço como no território e nas redes de actores. A amostra reunida revela um espectro amplo e 

diferenciado de populações e motivações, formas de ocupação e utilização do solo que se diferenciam à luz 

do modelo conceptual do rural (Halfacree, 2007a) entre as iniciativas mais convencionais (residenciais ou 

turísticas) e as mais radicais (quintas auto-suficientes e comunidades intencionais). As tipologias produzidas 

reflectem este gradiente de desvio-conformidade à norma e realçam diferentes abordagens e práticas, deste 

a dinamização e regeneração de povoamentos rurais existentes que privilegiam a animação cultural e 

económica (software) às intervenções físicas no território (hardware), e que se traduzem em diferenças no 

potencial de desenvolvimento local e na relação que estabelecem com a administração territorial. Em 

termos de localização geográfica os espaços rurais da região Sudoeste e do triângulo Coimbra-Viseu-

Fundão emergem como territórios de maior concentração e diversidade de iniciativas. Nestes territórios 

também sobressai uma maior presença de populações neo-rurais estrangeiras Esta implantação territorial e 

social mostra um crescimento ao longo da última década, com potencial para se manter ou mesmo acelerar 

em resultado da combinação e retro-acção entre factores económicos e sociais (crise económica e 

financeira) e culturais (crise de valores e identidades) – parece haver cada vez mais vontade de mudar o 

estilo de vida e mais razões para o fazer. 

Os relatos da neo-ruralidade recolhidos através dos casos de estudo confirmam e aprofundam estas 

conclusões, enriquecendo a caracterização das iniciativas com o ponto de vista dos seus promotores, 

introduzindo a dimensão experiencial da neo-ruralidade. Realçam-se, neste âmbito os desafios e 

dificuldades de implantação e manutenção, decorrentes da instabilidade interna das iniciativas – que é 

simultaneamente uma fragilidade e uma fonte de criatividade e inovação - e dos obstáculos que o sistema 

de gestão territorial e a cultura da administração colocam ao seu reconhecimento legal. 
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Os casos de estudo reunidos apresentam-se como ruralidades radicais, com um modelo de ocupação e 

utilização do solo semelhante ao dos Low Impact Developments (LID). Porém, este modelo urbanístico, que 

procura suportar estilos de vida mais sustentáveis e resilientes, não encontra viabilidade na legislação em 

vigor, desafiando o Estado a abrir espaços de experimentação em linha com a abordagem de trial by space 

de Halfacree (2007a). Este é um dos principais contributos e desafios colocados ao planeamento e à gestão 

territorial. A abordagem dos espaços de experimentação desafia a administração – a reforçar as 

competências comunicacionais, a flexibilização e cooperação, desenvolvendo uma atitude mais pedagógica 

que supere o zelo burocrático – e também os neo-rurais - a abrir-se ao diálogo e à colaboração, 

aprofundando o seu conhecimento técnico e o sentido crítico na auto-avaliação. A política desenvolvida no 

País de Gales oferece um referencial importante mas não suficiente para o contexto português. A reduzida 

margem de discricionariedade da administração territorial, a rigidez da lei e a fraca articulação da prática à 

academia promovem a apatia e a impotência do sistema de gestão territorial para catalisar as dinâmicas 

emergentes na sociedade. A regulamentação urbanística e o planeamento físico surgem, assim, como 

obstáculos à capitalização do potencial estratégico do povoamento neo-rural para o desenvolvimento local. 

As dificuldades da inscrição legal de algumas ruralidades radicais resultam, em grande parte, da rigidez do 

sistema de gestão territorial na definição das formas de ocupação e utilização do solo, assim como na 

presunção do carácter definitivo do povoamento, que não aceita a adaptação com a velocidade necessária 

para acompanhar a evolução das necessidades e anseios das populações e da sociedade.  

Como objecto de estudo, o povoamento neo-rural abre linhas de desenvolvimento futuro à investigação 

académica em torno da prática do planeamento e gestão territorial adaptativa, apelando à integração de 

diversas temáticas, tocando em vários temas sensíveis e lançando um desafio de mudança paradigmática, 

para que a gestão territorial possa ser um catalisador da resiliência e do desenvolvimento social em espaço 

rural. Ainda em termos académicos o povoamento neo-rural apela ao aprofundamento da investigação e do 

conhecimento transversal, tanto pelas ciências sociais como pela técnica. A diversidade dos casos e das 

experiências, bem-sucedidas ou fracassadas, são uma fonte de dados e informação preciosa para a 

compreensão dos processos de produção do espaço pela sociedade num contexto histórico marcado pela 

velocidade das transformações e pela convergência de crises. Este contexto desafia a prática urbanística a 

evoluir desenvolvendo uma abordagem mais empírica e colaborativa, com base nas iniciativas bottom-up, e 

que aceite co-evoluir através da dialéctica entre a sociedade e o Estado. A possibilidade de abrir o território 

à experimentação e ensaio de novos modelos urbanísticos, ainda que com carácter provisório e 

experimental, exige ao Estado a definição de um enquadramento legal que se articule com o Sistema de 

Gestão Territorial na salvaguarda dos riscos, abusos e perversões, procurando o equilíbrio entre a 

administração do poder e do controlo, e a liberdade de criação e inovação da sociedade. 

A participação pública tem também neste objecto de estudo uma oportunidade para o seu aprofundamento, 

promovendo a democratização e a não-especialização da prática do planeamento. O elevado capital cultural 

dos neo-rurais, o foco no interesse colectivo e o envolvimento em causas ambientais e sociais, favorecem o 

diálogo construtivo na busca de soluções para os problemas globais, que contrastam com uma cultura de 

participação autocentrada marcada por interesses de apropriação individual da valorização do solo 

promovida pelo planeamento. 

Na abordagem ao povoamento neo-rural, também o papel do Urbanista também se deve alargar, da função 

de burocrata e fiscal da lei para o de mediador activo que busca terceiras soluções (Costa Lobo, 2010) 
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traduzindo as necessidades e anseios da sociedade em soluções aceitáveis para a administração. A 

administração local também carece de técnicos com este perfil capazes de desempenhar o papel de 

profissional-ponte com os serviços sectoriais e os cidadãos. 

 

O povoamento neo-rural recentra o debate em torno da função social do urbanismo e do planeamento, e do 

seu papel na busca de respostas para os grandes desafios da sustentabilidade, e reclama o fortalecimento 

das pontes e da cooperação entre os actores-chave: os cidadãos, a administração territorial e a academia. 

Seguindo o apelo do Professor Manuel da Costa Lobo: 

Be careful, Hıstory ıs acceleratıng, be more creatıve! (Costa Lobo, 2010) 
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Anexo 1 – Redes de cooperação e divulgação do movimento 

neo-rural na internet 

Global Ecovillage Network 

A Global Ecovillage Network21 (GEN) é uma rede internacional criada em 1995 

com o objetivo de consolidar o movimento social das ecoaldeias e eco-

comunidades. Segundo Pires (2012) a GEN tem por objectivos apoiar a 

criação experimental e preservação de estilos de vida de baixo impacto a nível 

global e promover o diálogo e a troca, construir solidariedade e parcerias em 

todas as fronteiras. Esta rede é uma plataforma desterritorializada de âmbito 

global cuja acção em rede se centra na divulgação do movimento na sociedade e nas instituições, e na 

promoção dos fluxos de conhecimento, de capital, de tecnologias, valores e práticas entre os seus 

membros.  

O mapa das ecoaldeias no sítio da GEN-Europe assinala um total de 8 projectos em Portugal, onde apenas 

a ecoaldeia de Tamera, no concelho de Odemira, é um membro oficial. Esta condição de membro oficial 

confere-lhe a possibilidade de prestar a formação designada por Ecovillage Design Education (EDE), uma 

oferta formativa concebida pela Gaia University e certificada pela UNITAR no âmbito do programa educativo 

das Nações Unidas - Decade of Education for Sustainable Development - UNDESD 2005-2014.  

 

Figura 16 - Mapa de Ecoaldeias na Europa22. 

 

 

                                                      

21 http://gen.ecovillage.org/ 

22 Fonte: http://gen-europe.org/ecovillages/europe-map/index.htm 
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Rede Ibérica de Ecoaldeas (RIE) 

A Rede Ibérica de Ecoaldeas é uma associação membro da GEN, partilhando os 

mesmos objectivos e missão, no âmbito da península ibérica. A informação disponível 

acerca dos projectos e iniciativas replica a base de dados da GEN, com menor detalhe, 

mas abrangendo um maior número e diversidade de projectos. À data da pesquisa, 

25/10/2013, registavam-se no sítio da RIE 97 iniciativas, das quais apenas 5 se situam 

em Portugal. 

Rede Convergir 

A Rede CONVERGIR é uma iniciativa do Centro de Impactos das Alterações climáticas: Adaptação e 

Modelação (CCIAM), um grupo de investigação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

integrado no laboratório S.I.M (Sistemas, Instrumentalização e Modelação). Consiste numa plataforma 

online que visa mapear projectos inspiradores com objectivos de sustentabilidade. Esta iniciativa tem por 

objectivos interligar projectos que promovam a reflexão e tomada de consciência para o papel de cada ser 

humano na sociedade e na natureza, estimulando uma atitude crítica, construtiva, activa e emancipada, 

assim como, criar uma rede de cooperação potenciadora de sinergias, que contribua para a construção de 

uma sociedade equilibrada e um estilo de vida em harmonia com o meio envolvente. Esta plataforma de 

auto-publicação funciona como um internet-GIS permitindo a qualquer utilizador inserir informação acerca 

do seu projecto, incluindo-o nas tipologias propostas e preenchendo um conjunto de atributos na base de 

dados. 

 

Figura 17 – Tipologias de projectos incluídos (Out/2013). 23 

A informação disponível na rede convergir encontra-se relativamente sistematizada, e os projectos e 

iniciativas estão classificados por tipologias. À data da pesquisa, Outubro de 2013, a Rede CONVERGIR 

contemplava 77 projectos em Portugal Continental, divididos nas tipologias acima indicadas, dos quais 31 

declaravam ter o seu espaço de acção em meio rural. Estes projectos, situados em espaço rural, dividem-se 

                                                      

23 Fonte: http://www.redeconvergir.net/v2/#links 
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nas seguintes tipologias: Permacultura (16), Uso da terra e comunidade (5), Gestão da terra e da natureza 

(4), Transição (3), Economia e finanças (1), Cultura e educação (1) e Outros (1).  

 

Figura 18 - Mapa dos projectos inseridos em Espaço Rural24 

WWOOF Portugal 

A Worldwide Opportunities on 

Organic Farms, ou Willing Workers 

On Organic Farms (WWOOF) é uma plataforma transnacional 

que reúne um conjunto de redes nacionais dedicadas à 

divulgação de iniciativas de produção agrícola em modo de 

produção biológico, que oferecem alojamento gratuito a 

voluntários interessados em ter contacto com esta actividade. 

Em troca de alojamento, alimentação e de uma experiência 

didáctica em contacto directo com a terra, os voluntários 

oferecem, geralmente, 5 horas de trabalho diário ao hospedeiro. 

Este sistema de troca directa, sem lugar a pagamentos de parte 

a parte, tornou-se uma modalidade económica de viajar, com 

muita adesão entre o público jovem. 

À data da pesquisa, 24/10/2013, registavam-se no sítio da rede 

WWOOF portuguesa cerca de 111 hospedeiros. Segundo a 

informação prestada pelo gestor do website, o número de 

voluntários mobilizados pela WWOOF-Portugal em 2012, foi de 

1416. 

Website: http://www.wwoof.pt/ 

                                                      

24 Fonte: http://www.redeconvergir.net/v2/#links 

Figura 19 - Mapa das iniciativas 
WWOOF em Portugal continental 

(14/11/2013). 

http://www.wwoof.pt/
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The POOSH 

The POOSH.org25 é uma plataforma online com 

uma função semelhante à da rede WWOOF, 

mas orientada para a bio-construção26. A base 

de dados The POOSH promove o contacto entre 

voluntários – POOSHers – e hospedeiros que estejam a 

desenvolver obras de bio-construção. A informação disponibilizada 

pelo website centra-se na descrição dos trabalhos e tarefas a 

desenvolver pelos voluntário assim como nas competências que 

poderão adquirir através do da experiência de voluntariado. No 

que se refere à descrição da natureza e características do 

projecto a informação é bastante e em alguns caoso mesmo nula. 

Estando a bioconstrução fortemente associadada aos Low Impact 

Developments - apontados por Halfacree (2007a) como o melhor 

exemplo de ruralidades radicais - optou-se por incluir esta rede na 

pesquisa, apesar das carências da informação prestada.  

 

Transição e Permacultura Portugal  

Este sítio27 agrega utilizadores e projectos registados numa plataforma online com um 

funcionamento semelhante ao de outras rede sociais, mas vocacionado para a divulgação e 

troca de informação entre pessoas e projectos integrados no movimento da permacultura e 

da transição. A visão subjacente a esta rede é a de “co-criar um Portugal como referência 

mundial de Resiliência e Felicidade, apontando como missão Facilitar a concretização de 

uma economia e cultura pós-carbono, através de Projectos e Empresas de Transição, que criem 

Rendimento a cuidar da Terra e das Pessoas”. 

A quantidade e diversidade de informação presente, de forma pouco sistematizada e organizada de forma 

cronológica dificulta a recolha de dados directamente pelo sítio.  

Ecoliving Portugal - Sustainable Living Projects, Courses and Events 

Eco-Living Portugal é um sítio28 orientado para um público internacional e com informação exclusivamente 

em língua inglesa, que visa apoiar e promover projectos, cursos e eventos associados ao estilo de vida 

                                                      

25 http://www.thepoosh.org 
26 Bioconstrução é uma abordagem de permacultura aplicada à arquitectura e à construção, que assenta numa forte 

responsabilidade ambiental na concepção do edifício e na sua utilização. Na concepção, as bioconstruções 
incorporam materiais de reduzida pegada ecológica e de carbono, procurando maximizar a reutilização e reciclagem 
de materiais e resíduos locais, como forma de minimizar o consumo de recursos. O projecto procura internalizar os 
fluxos de matéria e energia que ocorrem na sua utilização, por exemplo, através da recolha de águas pluviais, do 
tratamento e reaproveitamento das águas residuais, do uso de energias renováveis e aproveitamento máximo da 
energia solar (iluminação natural e sistemas passivos de aquecimento). A utilização de bioconstruções segue uma 
filosofia de responsabilidade ambiental dos seus ocupantes. A bioconstrução não se resume apenas à concepção e 
construção, incluindo preocupações com o processo de construção e com as práticas quotidianas dos seus 
ocupantes, articulando-se com os processos biológicos que promovam a eficiência ambiental do conjunto (e.g. a 
utilização dos efluentes domésticos na rega da horta ou quintal e incorporação de resíduos orgânicos). 

27 http://permaculturaportugal.ning.com/ 
28 http://www.ecolivingportugal.org/ 

Figura 20 - Mapa dos hospedeiros ThePOOSH 
(25/11/2013). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidade_ambiental&action=edit&redlink=1
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sustentável, na região centro de Portugal, através da interligação em rede, da publicitação e da divulgação 

de iniciativas de financiamento. O projecto tem como objectivos encorajar visitantes a experimentar o estilo 

de vida ecológico, desafiar e capacitar a população para a redução da pegada ecológica, e interligar 

comunidades e indivíduos dedicados ao aprofundamento da sustentabilidade, da auto-suficiência e do estilo 

de vida ecológico. A interligação dos projectos em redes de âmbito nacional e internacional, e a colaboração 

entre ele através da partilha de conhecimento e experiências são também objectivos enunciados pelos 

promotores deste website, desenvolvido por voluntários e apoiado financeiramente pela Pure Portugal Ltd. 

A organização cronológica da informação num formato semelhante a um blogue, sem sistematização 

dificulta a recolha de dados de forma sistemática. Porém a extensa lista de projectos incluídos, associada a 

ligações para os respectivos websites, contribuiu para enriquecer a amostra com mais 5 casos localizados 

na região centro de Portugal continental. 
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Anexo 2 - Cyber-mapeamento: Descrição das categorias de 

posicionamento das iniciativas 

Classificação no eixo da ECOLOGIA:  

Os dados e informação recolhida sobre os projectos permitiram distinguir diferentes entendimentos, formas 

de apropriação e de representação do conceito de ecologia. A classificação teve por base as seguintes 

questões:  

 Como é abordado o conceito da ecologia?  

 Como e para que fins é utilizado nos textos de apresentação do projecto?  

 Qual a profundidade com que é (ou aparenta ser) entendido e praticado? 

Estas questões permitiram estabelecer as quatro categorias abaixo indicadas:  

 

Descrição das categorias:  

A categoria 1 abrange as iniciativas que não fazem referências a quaisquer práticas, motivações ou 

preocupações ecológicas. São casos em que o conceito é simplesmente omitido e nem se lhe detectam 

referências indirectas, ou refere mesmo práticas anti-ecológicas, de que a citação abaixo é exemplo:  

Monte Portela Nova é um monte Alentejano com uma casa de hóspedes muito aconchegada num 
ambiente familiar. [...] Alugamos algumas motas off-road e passeios para grupos podem ser organizados a 
pedido. Também organizamos passeios "safari" de 4 rodas e temos vários programas familiares. Caso n.º 
43, Santa Luzia, Ourique.  

À categoria 2 correspondem casos onde a natureza é entendida como recurso, património ou amenidade a 

ser explorada de forma sustentável e comercializada sob a forma de produtos agrícolas ou serviços. Os 

projectos inseridos nesta classe exprimem uma concepção da ecologia que remete para o conceito de 

natureza mercantilizada (Commodified nature – Holmes, 2006)  

Large biological garden from which we produce much of our food, we also keep several bee boxes for 
honey. Our largest focus is animal husbandry, raising, butchering, and preparing sheep, ducks, chickens 
(for eggs as well), and pidgeon. Caso n.º 45, Aldeia dos Palheiros, Ourique.  

Over the course of 23 years this former millers farm has been turned into an off the grid, partially self-
sustaining homestead, rural tourism business and residency program. Caso n.º 40, Tibaldinho, 
Mangualde.  

Dispomos de espaços para o Eco-Turismo e um centro de retiros para atividades de desenvolvimento 
pessoal. Caso n.º 80, Ferreira do Zêzere.  
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A categoria 3 abrange os casos que reflectem uma perspectiva de ecologia superficial (Shallow ecology). À 

ecologia superficial corresponde uma imagem da natureza enquanto fonte de recursos de que o homem 

pode dispor para satisfazer as suas necessidades e anseios. À luz desta concepção o valor do ambiente é 

aferido com base na sua utilidade para o Homem. Neste paradigma antropocêntrico a ecologia superficial 

debruça-se sobre os domínios técnico e operacional, procurando desenvolver a eficiência no uso de 

recursos e no tratamento de resíduos, sem contudo questionar ou reflectir os pressupostos filosóficos 

fundamentais em que estas práticas assentam. A perspectiva da ecologia superficial pode ser encontrada 

em vários domínios, do comportamento individual à formulação de políticas de ambiente. Na amostra de 

casos reunidos, as marcas da ecologia superficial revelam-se nos discursos através de referências a 

práticas ecológicas ou ao desejo de as começar a praticar (e.g. agricultura para auto-consumo, 

preocupações com a auto-suficiência energética, e outras), associadas à ausência de referências ao 

posicionamento do homem face à natureza marcadas por visões da ecologia profunda ou da ecologia 

social. Outras pistas que indicam uma visão de ecologia superficial podem ser encontradas nos textos 

relativos à visão, à formulação do diagnóstico (local ou Global) e nas soluções preconizadas pelo projecto. 

As citações abaixo são exemplos de projectos integrados na categoria 3, Ecologia superficial:  

A family from Sweden, [...] that came to Portugal one year ago. More SUN and WARMTH (very important!) 
and possibilities to plant tropical fruit trees are big reasons why choosing this place. We are trying to make 
garden, planting a lot of fruit trees and also have many building projects going on at the moment. Caso n.º 
10, Monchique, Algarve.  

I felt the urge to return to my fathers’ lands, organic certified over 15 years now... 'natural' agriculture...Our 
aim is also to be self-sufficient in energy by the end of the decade but because of the size of the farm and 
lack of economical recourses it's taking longer. Caso n.º 61, Castro Marim.  

Na categoria 4 foram incluídos os casos que exprimem uma visão ecocêntrica, associada à ecologia 

profunda (Naess, 1985). A ecologia profunda emerge da filosofia, reflectindo de forma crítica sobre as 

representações do Mundo e da natureza e a sua influência nos comportamentos e acções desenvolvidos a 

vários níveis – das opções individuais de consumo, à formulação de políticas – e que acarretam 

consequências para o ambiente e para a sociedade. A expressão política da ecologia profunda defende o 

valor intrínseco do bem-estar e da prosperidade da vida na Terra, independentemente da utilidade que o 

não-humano (e.g. fauna, flora, solo, recursos minerais, fenómenos e processos naturais) possa ter, ou não, 

para os propósitos da humanidade. Citações de exemplos de Ecologia profunda (4):  

We are both biologists and buddhists that look for a way of life working with nature and not against it and 
respecting, as much as possible, those who lived here before. [...] we dream of slowly making this place 
more beautifull, sustainable and productive. Caso n.º 62, Celorico da Beira.  

Exploração agrícola rural abandonada e transformada num projecto de regeneração de Permacultura. 
Objectivos: Reconstruir solo e a floresta que se encontra actualmente degradada pelo fogo; 
implementação de sistemas agrícolas sustentáveis com base em princípios de design de Permacultura; 
germinar a regeneração da floresta e conservação colaborativa. Caso n.º 64, Vila Ruiva, Fornos de 
Algodres.  

A sustainable, ecological development in the foothills of Portugal’s Star mountains – Reconnecting 
Humanity with Nature. To revitalise earth and community and restore the natural balance; to create a 
culture of conscious living, that integrates ancestral wisdom with innovation; to support biodiversity, 
reforestation and the sustainable use of resources, moving beyond conservation; large rambling 16th 
century manor house and terraced farm which is undergoing transformation into a state of the art centre for 
Spiritual Ecology/education/natural medicine and visitors centre. Caso n.º 92, Sobral Pichorro, Fornos 
de Algodres.  

Nesta classe também foram incluídos casos que revelam uma compreensão mais profunda do conceito de 
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Ecologia, que não se enquadram na categoria 3, mas também não correspondem exactamente à concepção 

da ecologia profunda de Naess (1985). Os discursos revelam que por trás do anseio de levar um estilo de 

vida mais ecológico e sustentável, decorrem do anseio por contribuir para a construção de uma sociedade 

mais ecológica no plano ambiental, e mais justa no plano social. Esta concepção transcende a dualidade 

Homem-Natureza integrando a exploração humana na sociedade capitalista como parte da exploração da 

natureza, o que pode ser mais correctamente descrito como uma perspectiva da Ecologia Social. 

Classificação no eixo da ECONOMIA:  

No que toca à dimensão da Economia, a informação recolhida acerca dos projectos revelou, desde logo, 

diferenças ao nível das actividades desenvolvidas como forma de obtenção de rendimento, e dos 

posicionamentos (ideológicos) face ao modelo económico vigente. A classificação dos casos ao longo deste 

eixo teve por base as seguintes questões: 

 Como é representado o conceito de Economia e qual o posicionamento do projecto face a essa 

representação? 

 O projecto aparenta ser o resultado de uma motivação predominantemente económica? Ou, pelo 

contrário, procura afastar-se do modelo económico vigente em direcção à auto-suficiência?  

 Que tipos de competências e de actividades económicas asseguram o sustento dos participantes no 

projecto?  

 Que indicadores revelam o posicionamento do projecto face ao mercado e ao sistema económico?  

Estas questões permitiram estabelecer as quatro categorias principais, indicadas na tabela abaixo. Na 

amostra foram ainda identificados alguns casos onde coexistem características de duas categorias, o que 

originou classificações com valores intermédios (2,5 e 3,5). Nesse sentido, o eixo da variável Economia 

define um espaço discreto que apresenta uma natureza ordinal que não se verificou nas variáveis Ecologia 

e Comunidade.  

ECONOMIA  Conceito - Descritores / Critérios

1 - Objectivo lucro Projecto empresarial convencional, lucro económico como objectivo;

Profissionais liberais com competências (intelectuais e práticas) em gestão, ou em terapias e 

saúde do corpo e do "espírito"

Classe criativa (artistas, investigadores, monitores de actividades outdoor)

Anti-urban retreat  (Mitchell, 2005), Heterotopias (Foucault, 1994), Centro de retiros, Hostel

Economia ecológica: Agricultura biológica, Cursos/Workshops permacultura...

Consultores ou dinamizadores locais (resiliência e sustentabilidade)

Desenvolvimento de circuitos económicos locais mais justos e resilientes; 

Criação de sistemas económicos alternativos e complementares; 

Soberania e auto-suficiência alimentar
4 - Auto-suficiência local; 

3 - Rendimento económico 

proveniente de produtos ou 

serviços ecológicos

2 - Ofício "urbano" em espaço 

"rural"

 

A categoria 1 abrange casos em que a motivação para o projecto e as competências dos seus promotores 

indicam que se trata de uma iniciativa empresarial convencional sem características de ruralidade radical. 

A categoria 2 abarca um conjunto de casos (projectos e iniciativas) que desenvolvem actividades e serviços 

(sector terciário) aos quais estão associadas um forte capital cultural (competências técnicas e intelectuais) 

e que dependem do rural mais como amenidade do que como fonte de recursos para actividades 

produtivas. Estes serviços dirigem-se predominantemente a um público urbano. Os casos inseridos nesta 
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categoria configuram heterotopias29 da sociedade urbana contemporânea, espaços deliberadamente 

contrastantes, que servem como lugares de descompressão ou compensação, proporcionando a visitantes 

e turistas em estadias de curta duração, um contacto com a natureza, uma experiência de actividades rurais 

(e.g. agro ou ecoturismo), ou terapias do corpo e do espírito (e.g. centro de jejuns e desintoxicação, retiros 

de meditação e yoga, entre outros). 

A tourist destination, a glampsite (glamorous camping) of accomodation in Tipis, Yurts and Safari tents, 
chill out lounge/cafe, Yoga temple, Zen pond for our paying guests to enjoy. Eco-retreat, Glampsite. Caso 
n.º 90, Costa Vicentina, Algarve. 

Alguns projectos associativos com maior peso institucional e orientados para a dinamização de 

comunidades rurais existentes foram também inseridos nesta categoria, sempre que se verificou que os 

participantes nestas iniciativas desenvolvem, principalmente, competências de gestão (de projectos, 

candidaturas e financiamentos) ou artísticas no âmbito dos projectos em que participam.  

BD a Fresco decorreu na Aldeia das Amoreiras, entre Novembro 2007 e Março 2009, pela coordenação 
de Sara Serrão. Para BD a Fresco, exclusivamente, a autora de BD sahara criou a banda desenhada 
OLIVA baseada na poesia popular alentejana. Esta BD foi transposta para grande formato e pintada em 
quatro painéis murais, nas paredes do lavadouro público da Aldeia das Amoreiras. 

O Centro Social da Aldeia das Amoreiras tem uma biblioteca apoiada pelo Programa Juventude em Acção 
da Comissão Europeia, pela Câmara Municipal de Odemira e pelo Instituto Português da Juventude. 
Caso n.º 21, Odemira. 

Como referido anteriormente, a amostra revelou casos com características associadas a duas categorias, 

pelo que foram classificados com um valor intermédio. Indicam-se abaixo citações de casos situados entre 

as categorias 2 e 3: 

We are young people that left indoor job to live from organic agriculture. We would like to have helpers to 
give us a hand in all the works that we have in our agrotourism. Caso n.º 47, Terena, Alandroal. 

Korashan is an information gathering and sharing organisation, and Vale das Lobas is the site for making 
the dream real. With this in mind, our mission also includes supporting all who come here, to fully realise 
their own personal dream. Caso n.º 92, Fornos de Algodres. 

 

A categoria 3 abrange os projectos que fazem do uso sustentável da terra a sua principal fonte de 

rendimentos, através da produção, transformação e venda de produtos agrícolas, e/ou da oferta de cursos 

em que partilham as técnicas e princípios subjacentes a essas actividades. Estes casos representam 

exemplos de Eco-economia (Brown, 2001) local, de que o caso abaixo é um exemplo expressivo: 

We are a farm 100% of biological agriculture, also with an educational side with workshops of 
Permaculture, Biodynamic, herbal soaps, jams, solar cooking, herbal papers, horticulture, also for kids... É 
um espaço aberto às mais diversas iniciativas, relacionadas com a sensibilidade ambiental e artística. 
Procuramos divulgar as mais recentes inovações nestes campos, bem como, apoiar ideias e ideais puros 
e convictos. Caso n.º 28, Évora  

 

 

                                                      

29  Heterotopia resulta da aglutinação de hetero = outro + topia = espaço. É um conceito da geografia humana 
elaborado pelo filósofo Michel Foucault que descreve lugares e espaços que funcionam em condições não-
hegemónicas. São exemplos de heterotopias os lugares privilegiados, sagrados ou proibidos, como templos religiosos, 
museus e jardins zoológicos ou jardins botânicos. No espaço rural as estâncias termais ou os resorts de golfe são 
exemplos de heterotopias que dispõem de um enquadramento legal específico na legislação urbanística e de ambiente. 
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A categoria 4 reúne casos que revelam, directa ou indirectamente, uma postura crítica face ao modelo 

económico vigente e do qual se procuram afastar criando alternativas de auto-suficiência ou circuitos 

económicos alternativos. Representam uma crítica construtiva aos impactes do actual modelo económico 

sobre o território e a sociedade, na medida em que procuram inovar, experimentando modelos alternativos. 

The long-term goal of this farm is to become self sufficient in food production, using perennial crops, 
without synthetic chemicals, by creating an informal garden of beauty that requires minimal maintenance 
and is based on sound ecological principles. Caso n.º 70, Arcos de Valdevez. 

CSA (Community Supported Agriculture), na qual um grupo de pessoas/famílias se envolvem activamente 
na produção dos seus alimentos, apoiando o agricultor e evitando que este fique à mercê do mercado 
especulativo e que, pelo contrário, possa produzir alimentos sãos e naturais a preços justos. Caso n.º 57, 
Costa da Caparica, Almada. 

Classificação no eixo da COMUNIDADE: 

No eixo da variável Comunidade os dados e informação recolhida acerca da amostra permitiram distinguir 

diferentes preocupações e práticas, desde casos em que o conceito de comunidade não é, directa ou 

indirectamente, referido, até casos onde a experiência de vida em comunidade é a motivação e o objectivo 

principal do projecto. A classificação dos casos ao longo deste eixo teve por base as seguintes questões:  

 De que forma é abordado o conceito de comunidade e qual o seu significado?  

 A ideia de comunidade abrange as populações residentes na envolvente do projecto?  

 Que tipos de práticas de fortalecimento de laços e relações na comunidade são desenvolvidos?  

 O projecto é, em si mesmo, uma comunidade, ou o estilo de vida em comunidade é a motivação 

predominante?  

Estas questões permitiram estabelecer a quatro categorias principais, indicadas na tabela abaixo: 

COMUNIDADE  Conceito - Descritores / Critérios

1 - Não relevante Não refere objectivos ou práticas de comunidade;

Refere contactos com a comunidade envolvente;

Ligações fracas com a comunidade local;

Inserido em redes locais e/ou internacionais;

O projecto é um ponto focal da comunidade (open hub);

Dinamização de espaços e rituais em prol da comunidade;

Inserido em redes locais e/ou internacionais;

Comunidade intencional;

Comunidade espiritual;

Comunidade ecossistémica (Gaia gemeinschaft);

4 - Formar e viver em 

comunidade como objectivo 

principal; 

2 - Participa na comunidade 

local

3 - Construção e 

fortalecimento de ligações na 

comunidade local

 

Na categoria 1 encontram-se os casos que não fazem referências, directas ou indirectas, ao conceito de 

comunidade. São casos em que os textos de apresentação assentam em discursos egocêntricos que 

apresentam o conceito e as características do meu/nosso projecto (seja ele turístico ou de auto-suficiência) 

sem referências ao “mundo exterior” ou à sua relação com a comunidade envolvente. Esta ausência de 

referências pode decorrer de opções deliberadas na construção dos discursos de auto-apresentação, por 

razões de marketing e por se dirigir a um público alvo (turista, cliente, voluntário), ou  referem apenas as 

dimensões biofísicas do projecto. Em todo o caso não se pode inferir desta classificação que estes projectos 

ou iniciativas não têm relações ou laços na comunidade local, ou que se trata de guetos, mas apenas que 

essa dimensão não está presente nos textos de auto-apresentação por razões que podem ser muito 

diversas. Citações de casos (1. “não relevante”): 
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We moved to Portugal a year ago and found a dream farm, which we have recently bought. The plan: 
renovate the 3 cottages, start the veggie garden, plant trees, cut wood, build sustainable cottages and go 
surfing. Caso n.º 6, Vila do Bispo, Algarve. 

Cascading terraces, olive groves, grape vines, newly planted fruit orchards and kitchen gardens, four 
restored stone cottages and two streams that gush through the middle, surrounded on all sides by 
uninhabited forest. Caso n.º 94, Amieira, Oleiros. 

A categoria 2 abrange o maior número de casos e uma grande diversidade de referências a ligações, 

contactos e relações com a comunidade local envolvente. As referências textuais à comunidade envolvente 

mostram que esta dimensão é reconhecida e assume algum grau de importância nas auto-apresentações 

das iniciativas, aspecto que as distingue da categoria anterior. Pouco se pode generalizar acerca das 

características destas relações, pois desenvolvem-se através de ligações fracas ou fortes na rede social, e 

raramente remetem para as interacções “típicas” entre habitantes de uma comunidade rural que poderão 

englobar-se no conceito de gemeinshaft. Citações de exemplos de participação na comunidade (2): 

Organic garden using permaculture and biodynamic principles. We try to be soft on the land, ourselves, 
and all people. Caso n.º 27, Silves, Algarve. 

But this gives me again to opportunity to put the spotlights on all the like minded volunteers that helped us. 
Without them we would be only somewhere at the beginning of our journey. So much help and so many 
teachings, its beautiful what these people brought to us, it makes us humble and feel so intensively 
grateful. So big thank you, all of you, muito obrigado. Caso n.º 98, Costa Vicentina. 

Na categoria 3 inserem-se os projectos e iniciativas que têm por objectivo o fortalecimento da rede social na 

comunidade onde se inserem. Os exemplos centrais desta categoria são projectos de desenvolvimento local 

que reconhecem a importância de trabalhar com a comunidade local, que valorizam a rede social local 

como recurso para o desenvolvimento sustentável, e que fazem do fortalecimento da comunidade local um 

eixo da sua acção. Também foram incluídos outros casos que promovem actividades, espaços e rituais que 

visam fortalecer os laços e as relações na comunidade local, afirmando-se como pontos focais da rede 

social. Disso são exemplo as seguintes citações: 

Um dos projectos mais estruturantes do Centro de Convergência é o projecto Aldeia das Amoreiras 
Sustentável que tem como objectivo envolver a população da Aldeia das Amoreiras para em conjunto gerir 
o seu território e criar uma aldeia sustentável à imagem da sua aldeia de sonho. Caso n.º 21, Odemira. 

There is a good community of friends/neighbours here... entertainment around here is created at peoples 
places - parties and other gatherings. This property is somewhat the hub of all this, with regular film 
nights,pizza nights, tourist guests staying here. Caso n.º 89, Aljezur, Algarve.  

Na categoria 4 estão incluídos os projectos que têm como objectivo principal praticar um estilo de vida em 

comunidade. Distinguem-se da categoria 3 por serem comunidades com carácter mais exclusivo, objectivos 

partilhados e dedicadas a práticas espirituais e/ou ecológicas de as citações abaixo são exemplo: 

Creating an Ashram in Portugal so that seekers of Truth around the globe have access to Satsang in a 
space whose sole purpose is Satsang, the direct recognition of Truth. Organising and facilitating open 
Satsangs, Retreats and Intensives with Mooji; "We didn't come to Monte Sahaja to 'live green'. We didn't 
come here to start a new ideology. We came here for Satsang." Caso n.º 48, Garvão, Ourique. 

THE VISION (the potential of the seed)... a MONASTIC, LIFE GIVING, ECO-COMMUNITY... living the 
principles of permaculture, be sustained as much as possible by the land, and help it to sustain itself... 
Caso n.º 50, Alpedrinha, Fundão. 
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Anexo 3 – Mind-maps das entrevistas 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Mind-map com os aspectos a cobrir das entrevistas às Câmaras Municipais. 
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Figura 22 - Mind-map com os aspectos a cobrir das entrevistas às iniciativas neo-rurais (casos de estudo).
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Anexo 4 – Síntese do Guia de Orientação One Planet 

Development Practice Guidance 

Enquadramento político e legislativo 

O Planeamento territorial no País de Gales alicerça-se no sistema de planeamento britânico. Porém, com a 

aprovação do Government of Wales Act 200630, o governo Galês passou a dispor de maior autonomia 

legislativa, e de um conjunto de competências e na área do planeamento e ordenamento do território. Neste 

âmbito, o País de Gales aprovou, em 2004, um plano de topo que abrange todo o seu território (Wales 

Spatial Plan31) que é enquadrado por uma estratégia de desenvolvimento sustentável (One Wales: One 

Planet32, 2009) cuja visão propõe reduzir a pegada ecológica de Gales à sua dimensão geográfica no 

intervalo de uma geração - Within the lifetime of a generation we want to see Wales using only its fair share 

of the earth’s resources (in One Wales: One Planet 2009: p. 32). O Ordenamento do Território e a política de 

planeamento é um importante domínio de actuação para a prossecução deste objectivo, nomeadamente, no 

que toca aos sectores da habitação, transportes e infra-estruturas.  

A política de planeamento (Planning Policy Wales33 - PPW) que desenvolve esta visão, enuncia objectivos 

e orientações definindo, assim, o quadro estratégico a desenvolver na elaboração de instrumentos de 

gestão territorial, de natureza regulamentar (development plans), definindo ainda os critérios para a tomada 

de decisão pública em matérias de desenvolvimento urbano e a solicitações dos cidadãos. A PPW define a 

política de ordenamento do território do País de Gales e é complementada por uma série de Normas 

Técnicas (Technical Advice Note - TAN) onde são desenvolvidos as diversas temáticas sectoriais. É na 

Norma Técnica número 6 (TAN6, Planning for Sustainable Rural Communities) que se estabelece o conceito 

de povoamentos de pegada ecológica neutra (One Planet Developments) como um tipo de ocupação e 

utilização do solo reconhecido pela lei, tendo por base a definição de Low Impact Developments (LID) 

avançada por Simon Fairlie (1996): um tipo de povoamento que, em virtude do seu impacte reduzido ou 

benigno, melhora ou não diminui significativamente a qualidade ambiental do local34.   

Este quadro político e legislativo estabeleceu os alicerces legais da política One Planet Development in the 

open countryside (OPD)35, que abre um regime de excepção para a edificação em solo rural sempre que 

esta demonstre, através de um Plano de Pormenor (management plan) e de uma avaliação da Pegada 

Ecológica, servir actividades rurais e, simultaneamente, apresente um impacte ambiental mínimo ou 

positivo. O guia de orientações da OPD é, em sim mesmo, um complemento da TAN 6, que visa divulgar ao 

público em geral as condições e requisitos necessários para a elaboração de uma candidatura ao abrigo da 

OPD. [1.1 – 1.4] Este regime de excepção foi já concretizado a nível local, no plano do Parque Natural de 

Dartmoor desenvolvido pela Dartmoor National Park Authority e da Policy 52 ‘Low Impact Development 

                                                      

30 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/contents  
31 Um documento de natureza estratégica. Disponível na internet: http://wales.gov.uk/topics/planning/development-

plans/wales-spatial-plan/?lang=en  
32 http://wales.gov.uk/topics/sustainabledevelopment/publications/onewalesoneplanet/?lang=en  
33 http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=en  
34 O conceito foi, entretanto, redefinido como: um tipo de povoamento que, em virtude do seu impacte ambiental 

reduzido ou benigno, poderá ser autorizado em localizações onde a urbanização convencional é proibida ' (Fairlie, 

2009) 
35 http://lammas.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/one-planet-development-guidance.pdf  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/contents
http://wales.gov.uk/topics/planning/development-plans/wales-spatial-plan/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/planning/development-plans/wales-spatial-plan/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/sustainabledevelopment/publications/onewalesoneplanet/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=en
http://lammas.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/one-planet-development-guidance.pdf
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Making a Positive Contribution’ desenvolvida pelo município de Pembrokeshire (Pembrokeshire County 

Council). Em Novembro de 2013 existiam, no município de Pembrokeshire, três projectos aprovados ao 

abrigo deste regime de excepção (Fonte: http://lammas.org.uk/planning/, acedido a 02/11/2013) 

É importante referir que o sistema de planeamento britânico assenta em grande parte em orientações 

(guidelines) que conferem aos agentes públicos uma maior margem de discricionariedade, tanto no 

licenciamento como na aprovação de planos, quando comparado ao sistema português, onde o direito 

administrativo restringe a acção dos agentes públicos através do princípio da legalidade e do procedimento 

administrativo. Por estas razões o regime da OPD constitui um exemplo de boas práticas que contudo não 

pode ser decalcado para o contexto português. 

Síntese do Guia de Orientação 

Apresenta-se abaixo uma síntese da informação constante no documento Practice Guidance - One Planet 

Development - Technical Advice Note 6 Planning for Sustainable Rural Communities36, publicado pelo 

governo do País de Gales em Outubro de 2012.  

Introdução: O objectivo estratégico de reduzir a pegada ecológica do Pais de Gales à sua dimensão 

geográfica traduz-se numa meta de 1,88 haglobais/habitante aferida à disponibilidade global de recursos de 

2007 [1.5]. Este objectivo pressupõe uma drástica redução no consumo de recursos e implica o 

desenvolvimento experimental de modelos alternativos de ocupação e utilização do solo. É este objectivo 

que está na base da política One Planet Development, que visa enquadrar e incentivar o desenvolvimento 

de modelos urbanísticos que demonstrem capacidade de atingir uma pegada ecológica neutra. Esta 

demonstração deverá ser inscrita num plano de pormenor (management plan) que explicite e detalhe as 

medidas a implementar que asseguram capacidade do empreendimento para satisfazer as necessidades 

mínimas dos seus habitantes em termos de rendimento económico, alimentação, energia e tratamento de 

resíduos num horizonte temporal de 5 anos. [1.5 – 1.7] 

Os critérios gerais para uma candidatura de um empreendimento à OPD são: [1.9] 

 Demonstrar ter um reduzido impacte ambiental – aumentando desejavelmente a qualidade 

ambiental da área de intervenção; 

 O localização em solo rural ser um requisito para a viabilidade do projecto, que terá de assegurar as 

necessidades económicas, alimentares, energéticas, e de assimilação de resíduos dos seus 

habitantes num horizonte de 5 anos; 

 Ter uma pegada ecológica reduzida – iniciando com um valor de 2,4 haglobais/habitante e 

demonstrando capacidade de atingir o objectivo de 1,88 haglobais/habitante; 

 Obrigatoriedade de os edifícios terem uma pegada de carbono reduzida, tanto na sua construção 

como ao longo da sua utilização (carbono incorporado e eficiência energética);  

 O projecto terá de ser inscrito e regulado num plano de pormenor vinculativo, a ser revisto num 

prazo de 5 anos; 

 As habitações constituírem a residência exclusiva dos seus residentes (não se admitem no âmbito 

da OPD projectos de segunda habitação ou de habitação turística). 

Para atingir estes objectivos os empreendimentos elegíveis à OPD implicam a adopção de um estilo de vida 

                                                      

36 Disponível na internet através do sitio: http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/guidanceandleaflets/oneplanet/  

http://lammas.org.uk/planning/
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mais exigente que o padrão actual. Por essa razão, o plano para uma candidatura à OPD contém, não só, 

uma descrição do modelo de ocupação do território, como das actividades económicas e do modo de vida 

que lhes está subjacente [1.10] e que assegure uma ampla auto-suficiência, com um impacte ambiental 

mínimo ou, desejavelmente, um saldo positivo entre impactes negativos e positivos. [1.11]  

Articulação da OPD com o Sistema de Planeamento 

A OPD abre um regime de excepção à restrição da habitação em solo rural lançada pelo Town and Country 

Planning Act (1947) justificando-se por uma exigente eco-condicionalidade através do cumprimento de um 

conjunto de requisitos, suportados em evidências robustas e inscritos num plano de pormenor vinculativo 

[1.13 – 1.14]. Por representar uma abordagem inovadora às políticas de gestão territorial, importou 

assegurar que: 

 os candidatos à OPD desenvolvam desde o início as suas propostas em diálogo com a 

administração. Este diálogo é fortemente encorajado, concretizando-se através de reuniões  

preparatórias entre candidatos e a administração, como forma de estabelecer a confiança entre as 

partes e permitir o esclarecimento de dúvidas em relação ao projecto ou à instrução do processo e 

outras questões legais; 

 seja previsto um programa de monitorização do projecto na sua globalidade que permita avaliar o 

desempenho na prossecução das metas de sustentabilidade e que expresse, claramente, quais as 

medidas de reposição do terreno no caso de o empreendimento não atingir os objectivos a que se 

propõe. 

Chama-se ainda a atenção para o facto de o licenciamento das habitações ter de cumprir os regulamentos 

técnicos em vigor para a edificação. A maior exigência em termos de pegada de carbono dos edifícios não 

os isenta do cumprimento das demais normas técnicas em vigor para edificação. [1.15] 

Tipologias de LID elegíveis à OPD 

As propostas candidatáveis à OPD podem ser de natureza diversa, de habitações uni-familiares até 

comunidades cooperativas ou pequenos povoamentos:  

 Habitações unifamiliares auto-suficientes (single dwelings self-sufficiency based); 

 Empresas ligadas a actividades rurais – pequenas unidades de produção agrícola orientada para o 

mercado e para a auto-suficiência (Land based enterprises37 – producing agricultural holding with 

strong self-sufficiency and market-facing); 

 Pequeno conjunto de habitações com forte auto-sufuciência, organizadas em torno de actividades 

e/ou infra-estruturas partilhadas (Small group of dwellings – small group of households with strong 

self sufficiency, organized around shared facilities / activities).  

 Pequena comunidade planeada – idêntica à anterior mas de maior dimensão permitindo explorar 

economias de escala, de cooperação e de complementaridade (Small planed community – small 

group of households, self.sufficiency based, organised around shared facilities/activities, economies 

of scale and cooperation); 

                                                      

37 O conceito land-based enterprise é utilizado na língua inglesa para referir todo o espectro de actividades económicas 

incluídas nos sectores da agricultura e floresta, ou quaisquer actividades que façam uso dos recursos do solo rural. 
Optei por designá-las por actividades rurais, à falta de um conceito melhor. 
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 Ecoaldeias, comunidades de maior dimensão e com maior diversidade de residentes (Ecovilage – 

larger planed community – larger group of households with strong self-sufficiency, planned around 

shared facilities/activities, economies of scale and cooperation, greater diversity of residents) 

É desejável a proximidade e articulação funcional dos empreendimentos com as comunidades rurais 

existentes, explorando complementaridades e sinergias no desempenho ambiental (sustainability 

performance) [1.17].  

O modelo de governança é também referido como um requisito na TAN6 (4.15.2): quando uma candidatura 

envolve mais do que um agregado familiar o empreendimento deve ser administrado por uma estrutura 

colectiva do tipo cooperativo ou por um mecanismo similar que assegure a participação dos seus 

habitantes. [1.19] 

A escolha da localização 

Nem todo o espaço rural pode ser alvo de projectos ao abrigo da OPD. A escolha do território deve atender 

às seguintes considerações: [1.21] 

 Capacidade do local para satisfazer as necessidades mínimas dos residentes em termos de 

dimensão e capacidade produtiva; 

 A selecção das áreas edificadas e agrícolas respeita as características da paisagem local; 

 A capacidade do projecto para valorizar o património natural e cultural do local é considerada; 

 A proximidade do local às redes de transporte colectivo que permitam uma menor dependência do 

transporte privado é também um dos critérios de localização. 

 

Plano de Pormenor (Management Plan) análise da pegada ecológica (APE) 

Ao plano de pormenor cabe definir a natureza do empreendimento, sendo a análise da pegada ecológica 

(APE) uma ferramenta de avaliação, tanto no início com ao longo da vigência do plano, enquanto 

instrumento de monitorização. [2.1]. O plano de pormenor terá de demonstrar que a proposta tem uma 

natureza excepcional e que cumpre os requisitos da OPD, devendo conter: [2.2] 

 Os objectivos e a estratégia de concepção, o modelo de ocupação do território e o modo de vida 

dos seus habitantes; 

 Avaliar o cumprimento dos requisitos e critérios da OPD, a par com a APE; 

 Indicar o faseamento da execução do plano, designadamente o início da edificação e ocupação 

humana e a eventual necessidade de prever habitação temporária na fase inicial; 

 Fornecer as bases para a monitorização e revisão do empreendimento de forma a garantir o 

cumprimento dos critérios e a prossecução dos objectivos e metas iniciais. 
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Figura 23 – Conteúdo do Plano de Pormenor 

O conteúdo do Plano é apresentado na Figura 23. Para cada um dos elementos indicados na figura, o plano 

de deverá indicar: [2.3 – 2.6] 

 os respectivos objectivos específicos; 

 a descrição das componentes (actividades) necessárias para a sua prossecução; 

 a forma de satisfação dos critérios de qualificação da proposta; 

 a forma de monitorização de cada elemento incluído no plano, identificando metas e indicadores e a 

informação a recolher; 

 a informação necessária à determinação da Pegada Ecológica Interna38 do projecto; 

 a informação ou as medidas que indiquem a potencial redução da Pegada Ecológica Externa39 do 

projecto 

Critérios de qualificação da OPD: 

Os critérios a que estão sujeitas as candidaturas ao regime de excepção aberto pela OPD dividem-se em: 

Critérios essenciais (essential criteria) que têm carácter imperativo e asseguram o cumprimento dos 

requisitos da OPD em termos da natureza e características do projecto; Critérios complementares 

                                                      

38 A pegada ecológica interna (Domestic Ecological Footprint) contabiliza apenas as necessidades de consumo de 
bens e serviços dos residentes (household consumption), abrangendo parte dos elementos do plano, 
designadamente, actividades rurais, energia e água, edificações e transporte. 

39 A pegada ecológica externa (Other Ecological Footprints) aferem a possibilidade de o projecto afectar de forma 
positiva ou negativa a pegada ecológica de aglomerados envolventes. Como potenciais impactes positivos realçam-
se: o abastecimento local de bens alimentares com menor consumo energético em transporte, ou o fornecimento de 
energia eléctrica produzida localmente a partir de fontes renováveis. Os impactes negativos podem decorrer das 
actividades económicas dos residentes que acarretem necessidades de transporte, assim como das deslocações 
dos voluntários e visitantes do projecto.  
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(contributory criteria) que demonstram os contributos adicionais do projecto. [2.7] Estes critérios têm por 

objectivo clarificar, aos candidatos e à administração, o cumprimento dos requisitos da OPD e sanar 

eventuais ambiguidades. [2.8] 

Os parágrafos 2.9 a 2.16 apresentam sucintamente a Análise da Pegada Ecológica, enquanto critério de 

qualificação, apresentado em detalhe no capítulo 4 do guia de orientação. 

Avaliação de candidaturas: 

A estrutura e conteúdos do plano de gestão deve fornecer à administração os elementos necessários para a 

tomada de decisão, que terá por base os seguintes aspectos: [2.19] 

 O carácter geral da proposta e a sua articulação com as características da área de intervenção; 

 O cumprimento dos critérios de qualificação essenciais e os créditos adicionais que o projecto 

revela através dos seus critérios complementares. A proposta pode cumprir os critérios de diversas 

formas e, se em algum dos domínios revelar uma boa pontuação, em termos de originalidade e 

inovação no desempenho ambiental, a proposta deverá ser valorizada; 

 O cumprimento da Avaliação da Pegada Ecológica (APE) através da informação prestada pelo 

plano de gestão. Este é o principal teste a que se sujeita qualquer candidatura ao regime da OPD; 

 O impacte do projecto na Pegada Ecológica Externa, incluindo a das actividades económicas e da 

área de enquadramento do plano; 

 O faseamento e a programação das acções de implementação do plano, num horizonte de 5 anos; 

 A previsão de um sistema de monitorização que avalie a prossecução dos objectivos e metas 

previstos no plano 

O plano deverá responder satisfatoriamente a todos estes pontos. Em termos gerais os projectos aprovados 

ao abrigo da OPD devem cumprir os requisitos de forma a beneficiarem o desenvolvimento do espaço rural. 

[2.20] 

Controlo e Monitorização das candidaturas aceites 

Aprovada a candidatura é importante a sua monitorização e acompanhamento. O plano deve conter um 

conjunto de medidas de monitorização e de salvaguarda para evitar eventuais desvios. A administração 

territorial local dispõe de dois tipos de medidas para assegurar o controlo e a monitorização da 

implementação do plano, designadamente, a regulamentação urbanística e a contratualização (planning 

conditions and legal agreements). Estas devem ser usadas no sentido de assegurar o cumprimento da 

autorização concedida. A contratualização deve assegurar que, no futuro, não haja a possibilidade de 

destaque da propriedade rústica ou das habitações, mantendo assim a unidade do conjunto que está na 

base da aprovação do empreendimento ou projecto. [2.21] 

Dinâmica de planeamento – o primeiro e os subsequentes planos 

O objectivo do primeiro plano pormenor é o de descrever a situação de referência da área de intervenção, a 

estratégia e a implantação da proposta, assim como o faseamento da sua implementação num horizonte de 

5 anos. A revisão do plano decorridos 5 anos é obrigatória e constitui uma oportunidade de o avaliar e 

actualizar, e de afinar a estratégia subsequente tendo por base os seguintes aspectos: [2.22 – 2.24] 
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 Relatório de Avaliação do Plano inicial – com um relato do grau de execução do plano, e do nível de 

alcance dos objectivos e metas, inicialmente propostos, durante os 5 anos. O relatório procede à 

actualização da caracterização da área de intervenção (nova situação de referência), apresentando, 

também, os resultados da monitorização ao longo do período de vigência; 

 Revisão e actualização do plano de pormenor – perspectivando a estratégia e as medidas a 

implementar no horizonte dos próximos 5 anos, assim como a actualização do sistema de 

monitorização. 

Conteúdo do Plano de Pormenor 

Aos estudos de caracterização (baseline description) cabe indicar a localização da área de intervenção; a 

sua superfície bruta, forma e limites; a ocupação do solo no território de enquadramento; o estatuto da 

propriedade (posse plena, direito de superfície, leasing arrangements); a acessibilidade e as infra-estruturas 

existentes no local. Os estudos de caracterização deverão avaliar o terreno na perspectiva das suas 

características físicas – geologia, topografia, pedologia (incluindo a capacidade de uso agrícola do solo) – 

do seu património natural (biodiversidade) – habitats presentes, espécies prioritárias, a sua área de 

ocupação e estado de conservação – do património cultural – sítios arqueológicos, ruínas, infra-estruturas 

rurais, e sebes vivas – edificações e estruturas existentes – indicando o período da sua construção (se 

possível) e os materiais utilizados – paisagem – as suas características, estruturas, elementos marcantes, e 

vistas a partir de locais públicos na envolvente (estradas, acessos e serventias) e as oportunidades da 

ocupação para a valorização da matriz paisagística (e.g. corredores ecológicos) – uso e ocupação do solo 

– actual e, se possível, histórico – condicionantes legais específicas – classificações de protecção 

especial do património cultural e natural - acessibilidades e transportes colectivos. [3.3 – 3.8] 

A proposta deverá descrever a estratégia e a implantação do projecto assim como o seu modelo de gestão 

e funcionamento. A descrição da natureza e carácter geral da proposta, as suas características e elementos 

constituintes devem ser evidenciados no diagnóstico da área de intervenção. A abordagem metodológica da 

Permacultura é encorajada neste processo, não só por cumprir as diferentes fases do planeamento físico 

mas também por abordar de forma articulada e holísta40 os processos físicos e as actividades humanas que 

se têm lugar no território, procurando optimizar o saldo entre impactes positivos e negativos. A proposta de 

implantação deve definir: [3.9 – 3.12] 

 a distribuição espacial dos usos do solo e das actividades assim como a sua articulação e 

interacção; 

 o número de famílias a acolher, a capacidade do local para satisfazer as suas necessidades 

básicas, e as necessidade de mão de obra do modelo de utilização proposto; 

 os mecanismos de gestão para o funcionamento do projecto – tanto em termos de actividades como 

de repartição de responsabilidades entre os residentes; 

 os mecanismos de governança do projecto que assegurem a salvaguarda dos interesses individuais 

dos habitantes – nos casos em que o projecto envolva mais do que uma família; 

 o programa de execução do plano 

                                                      

40  O Guia descreve a abordagem holista da permacultura na medida em que esta envolve o estabelecimento de 

princípios orientadores, que integram diversas dimensões, ao longo da concepção, implementação e funcionamento 
do projecto. 
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Os objectivos e critérios a que os diversos elementos do plano de pormenor (figura 1) estão sujeitos são 

apresentados em pormenor nos parágrafos [3.17] a [3.136] do guia de orientação.  

O conjunto destes elementos constitui o relatório do plano – designado, no guia de orientação, como 

Business and Improvement Plan. Este relatório deverá apresentar a concepção do modelo integrado de 

ocupação e utilização do solo, explicitando as formas através das quais se prevê gerar um impacte 

ambiental positivo. Este documento fornece à administração os argumentos que justificam a aprovação do 

empreendimento, e deverá ter por base a descrição das relações funcionais entre a ocupação humana 

(práticas e actividades dos habitantes) e os objectivos de melhoria ambiental. A relação simbiótica entre a 

presença humana e a qualidade ambiental na gestão do empreendimento deverá ficar demonstrada através 

da sua articulação funcional, segundo uma abordagem de permacultura ou agro-ecologia. [3.16] 

 

O Capítulo 4 do guia de orientação (pp. 57-62) debruça-se sobre a avaliação da pegada ecológica interna 

dos empreendimentos no âmbito das candidaturas à OPD. Começando por apresentar o conceito [4.1-4.2] e 

a necessidade da sua adaptação para efeitos de avaliação de Low Impact Developments [4.3-4.4], explicita 

o modelo em que se baseou [4.5] o desenvolvimento da ferramenta de Avaliação da Pegada Ecológica 

específica para a OPD, o seu âmbito e actividades alvo [4.6-4.8] e o tipo de dados que incorpora [4.9].  

A ferramenta de APE é parte integrante da política de OPD e consiste numa tabela de cálculo (em formato 

Excel) disponibilizada em suporte digital na internet41 juntamente com um guia de utilização específico que 

detalha a sua forma de aplicação [4.9-4.16] e a interpretação de resultados [4.17-4.21]. 

As candidaturas que não demonstrem capacidade de atingir a meta de 2,4 haglobais/habitante (com um 

intervalo de tolerância de 15%, ou seja, até 2,75 haglobais/habitante) num horizonte de 5 anos, serão 

reprovadas. Em todos os casos deverá ser dada atenção à pegada da situação de referência dos 

proponentes, assim como ao nível detalhe da avaliação, uma vez que daqui resultam a sua validade e a 

justificação para a aprovação de propostas que se situem acima da meta definida, mas dentro do intervalo 

de tolerância. [4.22-4.23] 

A pegada ecológica externa do empreendimento, não podendo ser avaliada pela mesma ferramenta e 

métodos, deverá ser analisada com base nos impactes positivos e negativos potenciais com magnitude 

significativa para afectar o território envolvente e, assim, ser tomada em consideração na avaliação global 

dos impactes do empreendimento. [4.24-4.25] 

Faseamento, Monitorização e Estratégia de evacuação 

O faseamento é essencial ao plano, na medida em que esclarece a administração relativamente ao prazo 

de execução das acções previstas, nomeadamente dos seguintes aspectos críticos: [5.1] 

 início das acções na área de intervenção; 

 início da ocupação humana; 

 eventual necessidade de prever habitação temporária e em que moldes; 

 programa de execução das habitações; 

 programa de execução das edificações de apoio agrícola, ou de uso colectivo, no caso de 

                                                      

41 Ver o sitio: http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/guidanceandleaflets/oneplanet/?lang=en 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/guidanceandleaflets/oneplanet/?lang=en
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comunidades de maior dimensão; 

 prazos a que se propõe atingir as metas para os diferentes critérios da OPD 

A monitorização visa acompanhar o desenvolvimento do projecto e tem por objectivo a verificação do 

cumprimento dos objectivos e metas inscritos no plano [5.2]. Esta concretiza-se através de:  

 um relatório anual de monitorização, onde devem ser indicadas quaisquer alterações com impacte 

na pegada ecológica interna e externa do projecto;  

 uma reavaliação da pegada ecológica decorridos 3 anos do início da ocupação humana; 

 uma revisão do plano e da APE e a sua submissão à administração local, decorridos 5 anos do 

início da ocupação humana, demonstrando o cumprimento dos critérios e metas da OPD. [5.3] 

Esta sequência de procedimentos repetir-se-á a cada 5 anos, após a aprovação do primeiro plano, e em 

todas as suas versões subsequentes. [5.5] 

Os parágrafos 5.5 a 5.8 referem os elementos que devem constar do relatório anual de monitorização. Nos 

relatórios anuais serão apontados os problemas detectados na implementação do projecto (e.g. incrementos 

inesperados da pegada ecológica ou incumprimento de metas) que não comprometem os objectivos e fins 

do projecto, mas que devem ser corrigidos até à submissão do relatório seguinte. Porém outros problemas 

mais graves, que revelem incumprimento dos critérios essenciais da OPD, reclamam acções mais céleres e 

serão tidos em atenção pela administração, na medida em que desvirtuam os fins e objectivos da OPD. De 

acordo com estes critérios os problemas são classificados num sistema de cartões amarelos e vermelhos 

respectivamente. O plano deverá identificar as falhas críticas do projecto (cartões vermelhos) e especificar o 

prazo dentro do qual eles devem ser sanados. [5.9-5.10] 

O plano deverá ainda identificar e descrever o que entende como insucesso do projecto na sua globalidade. 

Isto representaria o incumprimento de um ou mais critérios essenciais durante um período de dois anos sem 

que se tenham instituído medidas de correcção eficazes. [5.11] Para esta eventualidade, todos os projectos 

submetidos à OPD devem prever um plano de evacuação (exit strategy), que explicite as medidas e acções 

de reposição do terreno assegurando que este é deixado em condições iguais ou melhores às da situação 

de referência. [5.12]. Algumas das intervenções do empreendimento poderão ter impactes positivos e como 

tal devem ser mantidas, porém toda a área residencial e respectivas edificações assim como outros 

elementos introduzidos que possam ser prejudiciais ou que se degradem devem ser removidos. [5.13-5.14] 

Em termos gerais a adequação da estratégia de evacuação deve ser avaliada tendo em conta: 

 o seu resultado final, ou seja, a capacidade de deixar o terreno em condições iguais ou melhores às 

da situação de referência  

 a exequibilidade das acções propostas num curto prazo e sem grandes custos de operação.  

Se estes critérios não ficarem comprovados no plano considera-se que a proposta não cumpre os requisitos 

da OPD, uma vez que este regime de excepção enquadra exclusivamente modelos de ocupação de impacte 

reduzido. [5.16] 

A incapacidade do empreendimento cumprir com os objectivos e metas previstos no plano abre a 

possibilidade de a administração accionar o plano de evacuação ou outras medidas coercivas. Estas 

medidas de salvaguarda devem estar previstas no plano ou através da candidatura entre o proponente e a 
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administração [5.17] 

Dada a natureza deste tipo de ocupação e utilização do solo, é de esperar que ocorra evolução do 

empreendimento. Este aspecto reforça a importância da revisão do plano num prazo de 5 anos, como uma 

oportunidade de aprofundar continuamente o desempenho ambiental do empreendimento, introduzindo 

inovações ou dando resposta a alterações de contexto. A revisão, a cada 5 anos, do plano de pormenor 

(management plan) deverá sempre explicitar as formas de cumprimento dos critérios e das metas de 

pegada ecológica. [5.18-5.19]  
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Anexo V – Lista dos casos de estudo 

Designação Localização Área (ha) Sítio na internet Rede 

África das Joaninhas Alpiarça 1,5 
http://www.africadasjoaninhas.com 
https://sites.google.com/site/hortadaafrica/Home 

Rede Convergir 

África do Vilarinho 
São Bartolomeu de Messines, 
Silves 

3 http://zacarias2007.blogspot.pt/2012/01/africa-do-vilarinho.html Rede Convergir 

Aldeia Infinita Amieira Cova, Gavião 26 https://www.facebook.com/pages/Aldeia-infinita/347756795237628 Rede Convergir 

Amari Vicente Luzianes, Odemira 11   ThePOOSH 

Ameixeirinha Algarve 7 https://www.facebook.com/Ameixeirinha  WWOOF 

Aqua Ventura Vila do Bispo, Algarve 46 http://www.aqua-ventura.com WWOOF 

Associação Rio Vivo São Pedro de Rio Seco, Almeida 1 http://www.riovivo.pt/  Rede Convergir 

Awakened Life Project Benfeita, Arganil 4,5 http://www.awakenedlifeproject.org  GEN 

Azenha do Pisão Estremoz 1 http://www.pisao.org/ptproj.php  WWOOF 

Barranco do Solao Monchique, Algarve 3   WWOOF 

Biótopo Shanti Várzea de Tavares, Mangualde 5 http://biotoposhanti.weebly.com  Rede Convergir 

Biovilla Vale dos Barris, Palmela 55 http://www.biovilla.org Rede Convergir 

Cabrum Calde, Viseu 10   WWOOF 

Campo D'Ouro Orca, Fundão 2   ThePOOSH 

Casa de Laje Serra, Tomar 3   WWOOF 

Casa do Burro Costa Vicentina, Algarve 2 http://www.casadoburro.com  WWOOF 

Casal da Tia São Roliça, Bombarral 1 http://bobleoo.wordpress.com/2013/03/16/wooofing-no-casal-da-tia-sao/ WWOOF 

Casalinho e Escabelado São Jorge da Beira, Fundão 10 http://www.casalinho.com/ WWOOF 

Casas Novas de Palmeira São Teotónio 9 http://casasnovasdepalmeira.com/en  WWOOF 

Centro de Convergência em 
Permacultura na Raia 

Idanha-a-Nova 4 http://cultivarbiodiversidade.blogspot.pt/   http://voltar-ao-campo.blogspot.pt/ Rede Convergir 

Centro de Convergência  - Centro 
Social da Aldeia das Amoreiras 

São Martinho das Amoreiras, 
Odemira 

50 http://centrodeconvergencia.wordpress.com/  Rede Convergir 

Cimo de Vila Celorico de Basto 17   WWOOF 

Cochichosfarm Quelfes, Olhão 2   WWOOF 

Companhia Travancinha, Ceia 6   WWOOF 

http://zacarias2007.blogspot.pt/2012/01/africa-do-vilarinho.html
https://www.facebook.com/pages/Aldeia-infinita/347756795237628
https://www.facebook.com/Ameixeirinha
http://www.aqua-ventura.com/
http://www.riovivo.pt/
http://www.awakenedlifeproject.org/
http://www.pisao.org/ptproj.php
http://biotoposhanti.weebly.com/
http://www.biovilla.org/
http://www.casadoburro.com/
http://bobleoo.wordpress.com/2013/03/16/wooofing-no-casal-da-tia-sao/
http://www.casalinho.com/
http://casasnovasdepalmeira.com/en
http://voltar-ao-campo.blogspot.pt/
http://centrodeconvergencia.wordpress.com/
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Designação Localização Área (ha) Sítio na internet Rede 

Comunidade 108 Colos, Odemira 7 http://acopadavida.org/cento_e_oito.html  Ning 

Comunidade Equilibrium Adão Lobo, Cadaval 5   Rede Convergir 

Conscious-Earth Silves 40 http://www.conscious-earth.com/ WWOOF 

Courelas do Monte Évora 3 http://permaculturaportugal.ning.com/profile/CourelasdoMonteNunoMalaguerra  WWOOF 

Cure a Terra Vila Moreira, Alcanena 0,5 https://pt-pt.facebook.com/cureaterra Rede Convergir 

Dias nas Árvores 
Foros de Vale Figueira, 
Montemor o Novo 

13 http://dias-nas-arvores.blogspot.pt Rede Convergir 

Eco Aldeia Permalogica Tábua 11 http://www.permalogica.wordpress.com  Rede Convergir 

Fonte Longa Villa Nova de Poiares 1   WWOOF 

Green Village Concept Valdreu, Vila Verde 1 http://greenvillageconcept.wordpress.com/  EcolivingPT 

Herdade do Freixo do Meio Montemor-o-Novo 440 http://www.herdadedofreixodomeio.com/  WWOOF 

Hortas da Cortesia 
Assafora, São João das Lampas, 
Sintra 

5 http://www.hortasdacortesia.com/  WWOOF 

Instituto de permacultura do vale da 
lama 

Odiaxere, Lagos  42 http://www.valedalama.net/  Rede Convergir 

AEPGA Atenor, Miranda do Douro 12 http://www.aepga.pt/ Ning 

Herdade São Filipe Alcácer do Sal 220 http://alcacervintage.com/Concept/Farming/    http://www.hortadoze.com/ WWOOF 

Lareira Selvagem Benfeita, Arganil 3   WWOOF 

Moinhos do Dao Tibaldinho, Mangualde 3 http://www.moinhosdodao.nl/index2.html  WWOOF 

Moinhos Velhos Algarve, Barlavento 15 http://www.moinhos-velhos.com/ WWOOF 

Monte da Cunca Bordeira, Aljezur 72 http://www.montedacunca.com/?id=&lang=pt  WWOOF 

Monte da Portela Nova Santa Luzia, Ourique 15 http://www.portelanova.eu/index.php/pt/  WWOOF 

Monte da Vida Amoreiras, Alentejo 34 http://montedavida.com/ EcolivingPT 

Monte do Compromisso Aldeia dos Palheiros, Ourique 18 http://www.finca-compromisso.de/engl_start.html WWOOF 

Monte do Olho Branco Aljezur, Algarve 3 http://ecosandalsurf.blogspot.pt/2011/04/hello-and-welcome-to-ecocamp.html WWOOF 

Monte dos Vicentes Terena, Alandroal 22 http://www.montevicentes.com/en  WWOOF 

Monte Sahaja Próximo da Funcheira 29 http://www.montesahaja.org/ Ning 

Montes de Baixo Baiona, São Teotónio 17 http://www.montesdebaixo.com  WWOOF 

Mount of Oaks Alpedrinha, Fundão 5 http://mount-of-oaks.blogspot.pt/ WWOOF 

O Fojo Almoster, Alvaiázere 0,5 http://o-fojo.blogspot.pt/ Ning 

O Monte Aljezur, Algarve 30   WWOOF 

http://acopadavida.org/cento_e_oito.html
http://www.conscious-earth.com/
http://permaculturaportugal.ning.com/profile/CourelasdoMonteNunoMalaguerra
https://pt-pt.facebook.com/cureaterra
http://dias-nas-arvores.blogspot.pt/
http://www.permalogica.wordpress.com/
http://greenvillageconcept.wordpress.com/
http://www.herdadedofreixodomeio.com/
http://www.hortasdacortesia.com/
http://www.valedalama.net/
http://www.aepga.pt/
http://www.moinhosdodao.nl/index2.html
http://www.moinhos-velhos.com/
http://www.montedacunca.com/?id=&lang=pt
http://www.portelanova.eu/index.php/pt/
http://montedavida.com/
http://www.finca-compromisso.de/engl_start.html
http://ecosandalsurf.blogspot.pt/2011/04/hello-and-welcome-to-ecocamp.html
http://www.montevicentes.com/en
http://www.montesahaja.org/
http://www.montesdebaixo.com/
http://mount-of-oaks.blogspot.pt/
http://o-fojo.blogspot.pt/
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Oásis dos 3 Sobreiros 
S. Francisco da Serra, Santiago 
do Cacém 

7 http://www.graines-de-vie.fr/joomla15/index.php GEN 

Panacea Glamping Project Beira Alta 5   WWOOF 

Permacultura de Montanha Aldeia 
Pedagógica 

Chão Sobral, Oliveira do 
Hospital 

200 
http://www.permacultureglobal.com/projects/1118-mountain-steep-
permaculture-permacultura-em-declive-de-montanha 

Rede Convergir 

Portela das Taliscus Colos, Odemira 5   WWOOF 

Projecto 270 Costa da Caparica, Almada 0,5 http://projecto270.blogspot.com  Rede Convergir 

Quinta Alfarrobeira Odiáxere, Algarve 6 http://www.youtube.com/watch?v=cB77U6viJ5k  WWOOF 

Quinta Cabeça do Mato Vila Seca, Tábua 12 www.quintacabecadomato.blogspot.com  WWOOF 

Quinta da Bazágueda Serra da Malcata 66 
https://www.facebook.com/pages/Quinta-da-
Baz%C3%A1gueda/134343446587250  

WWOOF 

Quinta da Fornalha Castro Marim 30 http://www.quinta-da-fornalha.com/ WWOOF 

Quinta da Terra Alegre Celorico da Beira 25 http://terraalegre.blogspot.pt/  WWOOF 

Quinta das Calendulas Figueira da Foz 1   WWOOF 

Quinta das Moitas Vila Ruiva, Fornos de Algodres 5 http://www.quintadasmoitas.com/ Rede Convergir 

Quinta das Relvinhas Monchique, Algarve 2 
http://www.quintaalgarve.com/   
http://relvinhas.wordpress.com/2011/10/02/quinta-das-relvinhas/ 

WWOOF 

Quinta de Atalaia Aljezur, Algarve 10   WWOOF 

Quinta de Vishuddha Valhelhas, Torres Novas 6   WWOOF 

Quinta do Alecrim Alcorochel, Torres Novas 1,3 http://www.aquintadoalecrim.com  Rede Convergir 

Quinta do Animal Póvoa de Midões, Tábua 5 http://www.yurtportugal.com/ EcolivingPT 

Quinta do Barbeito Arcos de Valdevez 2   WWOOF 

Quinta do Boico Carregal do Sal 8 http://sustainableforestgardenfarmproject.weebly.com/  WWOOF 

Quinta do Luzio Janas, Sintra 3 http://quintadoluzio.wordpress.com  Rede Convergir 

Quinta do Oryon Aljezur, Algarve 16 
https://www.facebook.com/pages/Feel-Good-Workshops/358789074242007     
http://www.feel-good-workshops.com/workshops/ 

WWOOF 

Quinta do Rajo Pobral, Ericeira 1 http://www.quinta-do-rajo.pt/?lang=en WWOOF 

Quinta do Sol Vila Nova de Poiares 1 http://www.escoladoriso.com/content/view/129/95/  WWOOF 

Quinta do Terlamonte Teixoso, Covilhã 3   WWOOF 

Quinta do Vale Coimbra 2 http://sonnenzeit-in-portugal.jimdo.com/english/wwoofing-on-qta-do-vale/ WWOOF 

Quinta dos Melros Tábua 1 http://www.quintadosmelros.blogspot.pt/  Rede Convergir 

http://www.graines-de-vie.fr/joomla15/index.php
http://www.permacultureglobal.com/projects/1118-mountain-steep-permaculture-permacultura-em-declive-de-montanha
http://www.permacultureglobal.com/projects/1118-mountain-steep-permaculture-permacultura-em-declive-de-montanha
http://projecto270.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=cB77U6viJ5k
http://www.quintacabecadomato.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Quinta-da-Baz%C3%A1gueda/134343446587250
https://www.facebook.com/pages/Quinta-da-Baz%C3%A1gueda/134343446587250
http://www.quinta-da-fornalha.com/
http://terraalegre.blogspot.pt/
http://www.quintadasmoitas.com/
http://www.aquintadoalecrim.com/
http://www.yurtportugal.com/
http://sustainableforestgardenfarmproject.weebly.com/
http://quintadoluzio.wordpress.com/
http://www.quinta-do-rajo.pt/?lang=en
http://www.escoladoriso.com/content/view/129/95/
http://sonnenzeit-in-portugal.jimdo.com/english/wwoofing-on-qta-do-vale/
http://www.quintadosmelros.blogspot.pt/
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Quinta Linda Póvoa de Codeçais, Vouzela  1,5 http://farm.quintalinda.com/  EcolivingPT 

Quinta São José dos Montes 
Aldeia dos Montes, Ferreira do 
Zêzere 

20 http://www.quintasaojosedosmontes.com/ WWOOF 

Quintinha D'Herbe Alenquer 1 http://quintinha-dherbe.com/Page/3075/articleType/Categories/default.aspx  WWOOF 

Rede Vale do Ceira Sustentável Góis, Coimbra   http://www.colectivovaledoceira.wordpress.com/  Rede Convergir 

Rio Torto Retreat 
Barragem de Santa Clara, 
Ourique 

22 http://www.riotortoretreat.com/ WWOOF 

Soalheira Rio de Couros, Ourém 3   Rede Convergir 

Tamar Welti Tavira 3   WWOOF 

Tamera Relíquias, Odemira 134 http://www.tamera.org GEN 

Terra do Milho Portela da Viúva, Monchique 3,4 http://www.terradomilho.eu  Rede Convergir 

Terramada Castro Marim 8 http://terramada.com/ RIE 

The Round House Aljezur, Algarve     ThePOOSH 

Tipi Algarve Algarve 6 http://tipialgarve.com/ WWOOF 

Tribodar Palhais, Nisa 4 www.tribodar.com GEN 

Vale das Lobas 
Sobral Pichorro, Fornos de 
Algodres 

100 http://valedaslobas.com/ WWOOF 

Vale De Cerdeira Fatela, Fundão 3 https://www.facebook.com/pages/Vale-de-Cerdeira/540108019367336  WWOOF 

Vale de Moses Yoga Retreat Amieira, Oleiros 3 http://yogaatmoses.com/ WWOOF 

Vale do Vento Troviscais, Odemira     ThePOOSH 

Vale Grifo Almádena, Vila do Bispo 12 http://www.valegrifo.com/ WWOOF 

Valley of Pleasures 
Vale de Prazeres, Vale da 
Gardunha 

25 http://www.valleyofpleasures.com/  EcolivingPT 

Vamos Verde Costa Vicentina, Algarve 40 http://www.vamosverde.nl/ ThePOOSH 

Várzea da Gonçala Ribeira da Cerca, Aljezur 8 http://www.varzeavivapermaculture.com/  Rede Convergir 

Vinha Velha Algarve, Barlavento 140 http://www.holistic-riding.com/ WWOOF 

 

http://farm.quintalinda.com/
http://www.quintasaojosedosmontes.com/
http://quintinha-dherbe.com/Page/3075/articleType/Categories/default.aspx
http://www.colectivovaledoceira.wordpress.com/
http://www.riotortoretreat.com/
http://www.tamera.org/
http://www.terradomilho.eu/
http://terramada.com/
http://tipialgarve.com/
http://www.tribodar.com/
http://valedaslobas.com/
https://www.facebook.com/pages/Vale-de-Cerdeira/540108019367336
http://yogaatmoses.com/
http://www.valegrifo.com/
http://www.valleyofpleasures.com/
http://www.vamosverde.nl/
http://www.varzeavivapermaculture.com/
http://www.holistic-riding.com/

