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RESUMO 

O crescente interesse por parte de um número cada vez maior de indivíduos em retornar as 

paisagens agrícolas questiona com urgência a necessidade de repensar no conceito de 

ruralidade. A oportunidade gerou-se com as novas formas de o individuo viver em sociedade. 

A importância da participação dentro das comunidades apoiadas por sistemas cooperativistas 

e associativistas parece responder em força ao individualismo que segmentou a sociedade 

contemporânea. Os espaços públicos desvitalizados são cenários crescentes em Portugal e 

em todos eles existe uma história em comum, a comunidade perdeu uma identidade que 

valorizasse o seu território acabando por gerar um crescente desinteresse por uma realidade 

na qual já não se identificavam.  

Este trabalho propõe estratégias de desenvolvimento de comunidades rurais com base na 

revitalização de espaço rurais no território de Colares. A aldeia de Almoçageme foi a eleita 

para desenvolver mais profundamente o trabalho, não só por ainda hoje ser reconhecida 

pelos seus produtos agrícolas mas também por manter, com assiduidade, feiras de produtos 

locais. Optou-se por uma estratégia que integrasse a capitalização da identidade, abordando 

a importância do papel da agricultura, do comércio local e o potencial de uma imagem de 

marca qualificada. Propõem-se a revitalização das comunidades locais, a requalificação de 

espaços públicos de interesse comunitário e ainda a revalorização dos potenciais endógenos. 

A nível de desenho urbano e com base na estratégia adotada, desenvolveu-se com mais 

detalhe duas áreas: A requalificação do largo de Almoçageme, um espaço que ainda hoje é 

de um incalculável valor comunitário e a proposta do Mercado da Fonte que vêm suportar e 

impulsionar o comércio local que se desenrola nos dias de hoje sem qualquer infraestrutura 

de apoio. 

Palavras-chave: Identidade Local, Comunidade Participativa, Revitalização do Espaço 

Público, Mercado Local  
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ABSTRACT 

 

The growing interest by an ongoing growing number of individuals at bringing back agricultural 

landscapes urgently raises the need to rethink the concept of rurality. This opportunity 

emerged due to the new ways of living in society by the individual.  

The major role at being involved within the communities, which are supported by cooperative 

and associative systems, seem to counter individualism that scarred the contemporary 

society.  

Lifeless public spaces, which is a recurring scenario at Portugal, they all share a common 

story; the fact that the community is losing its own identity, thus leading to a total apathy for a 

reality that is no longer their own. 

This paper illustrates development strategies towards rural communities based upon the 

revitalization process of rural spaces at Colares. The village of Almoçageme was the one 

elected for further development, not only because it is still recognized for its agricultural 

products but also because it continues to display exhibitions of its local products. 

The chosen strategy revolves around capitalization of the identity, approaching the important 

role of agriculture, local businesses and the potential of a qualified brand; it also focus the 

revitalization of local communities, rehabilitation of public spaces with community interest and 

also the revaluation of potential endogenous. 

On the urban design level and based upon the adopted strategy, two areas were developed 

with further detail: the rehabilitation of Almoçageme square, a space that is still considered of 

invaluable community value, and Mercado da Fonte proposal, that will ultimately support and 

boost local trade (which is being done, nowadays, without any kind of supporting 

infrastructures). 

 

 

Keywords: Local Identity, Participatory Community, Revitalization of Public Spaces, 

Local Market 
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1.1 Tema e âmbito da investigação 

 

O presente trabalho tem como objecto de estudo o território rural de 

Colares, mais concretamente a aldeia de Almoçageme. Portugal, um 

país com raízes na agricultura sofreu profundas alterações com o 

crescente abandono das paisagens culturais identitárias. A crescente 

globalização e as novas formas do individuo viver em sociedade 

trouxe uma profunda ruptura com as tradições das comunidades 

rurais. 

Actualmente surgem novos ideais de comunidade cada vez mais 

direcionados para as questões socias, culturais e paisagísticas. A 

identidade da região importa e a comunidade que a constrói também. 

Com as novas formas de habitar o território surge também a 

necessidade de re-defenir a noção de rural. Numa sociedade com 

profundas desigualdades, as dificuldades começam a ser sentidas por 

uma grande parte da população. Portugal parece reagir cada vez mais 

em força na procura de soluções às garras de um sistema 

contemporâneo profundamente desumanizado.  

As formas de abordar o combate à desvitalização das áreas rurais são 

cada vez mais direcionadas ao desenvolvimento comunitário baseado 

no cooperativismo e no associativismo. Atualmente surgem propostas 

de desenvolvimento rural que procuram resolver problemas locais 

específicos para cada comunidade baseado no cooperativismo e 

associativismo direcionado para a coesão social, equidade e na 

diversidade identitária. 

O olhar crítico e o investimento nas comunidades, surge da crescente 

tomada de consciência de que a relação de proximidade entre os 

indivíduos, a comunidade e o território são relações de extrema 

importância. A revitalização de um território rural potencializa novas 

oportunidades de mercado e deve promover a valorização dos 

produtos endógenos, a importância do espaço de interesse 

comunitário e o fortalecimento da relação entre população através de 

um acesso igualitário ao espaço público. 
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1.2 Objetivos 

 

O presente trabalho visa promover uma revitalização das áreas rurais 

de colares através da valorização do espaço público de interesse à 

comunidade. A proposta só se tornou possível após compreender as 

potencialidades e as problemáticas do espaço rural. Ao longo do 

trabalho são abordadas variadas dinâmicas, com o intuito de 

compreender e valorizar os espaço de interesse à comunidade. As 

estratégias de desenvolvimento rural parecem responder à 

vulnerabilidade de um território desvitalizado. 

Almoçageme situa-se numa aldeia rural com um passado prospere na 

agricultura. Os produtos agrícolas de Colares ainda hoje tomados em 

grande consideração, são produzidos por uma minoria de agricultores 

.A área agrícola de Almoçageme encontra-se degrada e sub 

aproveitada. Os produtos locais são tomados em grande 

consideração, estes são produzidos por uma minoria de agricultores. 

Pretende-se desenvolver uma estratégia de desenvolvimento rural que 

potencialize a identidade das regiões e que atraia projectos 

promissores de investimento económico. Todavia, é definido como 

prioridade o apoio e desenvolvimento das comunidades rurais com 

base  na melhoria das condições de vida, na participação activa, no 

cooperativismo e associativismo  e na importância do acesso 

igualitário ao espaços públicos  e infra-estruturas de qualidade que 

permitam o desenvolvimento de laços sociais. 

 

1.3 Metodologia 

 

A nova tomada de consciência  por parte da sociedade deste século , 

veio dar importância a cooperação e participação do indivíduo na 

comunidade. Este novo olhar gerou uma estratégia de oportunidade 

na revitalização das áreas rurais de Colares. 

Assim começou por  se estudar a história do espaço rural em Portugal 

e como este se alterou profundamente ao longo do tempo. 

Compreender a importância que a sociedade tem de dotar a região de 
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que dele faz parte, desenvolvendo um papel imprescindível na 

criação, manutenção e divulgação do espaço público identitário. 

Tornou-se necessário abordar ferramentas promotoras de espaços 

públicos de qualidade, invocando o sentido de lugar e o percurso 

simbólico tão importantes á afirmação do espaço identitário da 

comunidade no território. Incluir a importância de valorizar o potencial 

endógeno como permissa indispensável no desenvolvimento local. 

Para complementar esta informação tornou-se importante obter 

conhecimento sobre as estratégias e incentivos existentes em 

Portugal permitindo ganhar estrutura para uma futura proposta. 

Foi delimitada uma estratégia que passou por identificar as 

potencialidades de um território tão diverso, procurando as suas 

múltiplas identidades. Em um território tão complexo como Colares foi 

necessário fazer um enfoque em algumas das áreas, com a proposta 

de planos de pormenor com base no diagnóstico das suas 

problemáticas e potencialidades. 

Identificou-se assim, Almoçageme como zona de intervenção. 

Determinou-se uma estratégia de desenvolvimento rural com base na 

revitalização, requalificação e do revalorização espaço público 

comunitário. 

 

1.4 Estrutura de conteúdos 

 

A estrutura desta tese está organizada em quatro capítulos que se 

podem organizar em duas partes. Na primeira parte dedicada ao 

Estado do Conhecimento e na segunda desenvolve-se a Proposta da 

Estratégia de Desenvolvimento Rural no Território de Colares.  

Na primeira parte é composta por um capítulo relativo á introdução 

geral. De seguida, um segundo capítulo onde se desenvolve o estado 

do conhecimento e se aborda as problemáticas mais importantes 

desenvolvidas ao longo do trabalho. Destaca-se o desenvolvimento de 

temas como a Redefinição do Espaço Rural, onde se define que o 

espaço é feito pelas pessoas para as pessoas e que por isso se a 

sociedade se altera os conceitos também; refere-se à Importância da 



5 
 

Actividade Agrícola na Revitalização de Espaços Rurais; inicia-se o 

tema Identidade Local; aborda-se conceitos como Comunidade 

Participativa, Comunidade Coesa em que se refere o potencial da uma 

participação activa da comunidade; invoca-se a importância do 

Cooperativismo e Associativismo no desenvolvimento de relações de 

confiança e proximidade entre as populações; define-se no capitulo 

Plataforma Social, Informação em Rede, que refere à importância de 

acompanhar e investir em algumas tecnologias que compõem a 

sociedade actual como meio de difusão de informação e 

conhecimento. 

Na segunda parte estão incluídos dois capítulos. No primeiro capítulo, 

Enquadramento Territorial, faz-se uma contextualização do Concelho 

de Sintra e da Freguesia de Colares; de seguida são aprofundados os 

Instrumentos de Gestão Territorial de extrema importância para o 

entendimento do território de Sintra; No capítulo seguinte inicia-se a 

proposta da Estratégia de Desenvolvimento Rural no Território de 

Colares onde são descritas estratégias de dinamização do espaço 

rural. Neste capítulo são ainda propostos três planos pormenor, com 

base no diagnóstico das problemáticas e das potencialidades. O 

capítulo que se segue, define a Estratégia de Actuação para o 

Desenvolvimento Rural de Almoçageme propõe um plano de acção 

faseado em quatro partes. Por fim são apresentadas duas zonas de 

enfoque que vão ser desenvolvidas com maior detalhe, o Largo de 

Almoçageme e o Mercado da Fonte. 

O ultimo capítulo, é feita a Conclusão Geral do trabalho onde se 

sedimenta os conceitos e as acções definidas ao longo do projecto. 
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2.1. A evolução do espaço rural 

 

As zonas rurais são espaços compreendidos por grandes áreas 

verdes que podem ser naturais ou cultivadas, onde se desenvolvem 

atividades relacionadas com os recursos naturais existentes. Por 

norma há pouca concentração de pessoas e construções. A definição 

informal parece ir de encontro ao senso comum, parece fácil identificar 

este cenário em Portugal.  

 

No início dos anos 50 Portugal era um país rural. O contraste surgia, 

ao contrário de hoje entre as grandes vilas e os pequenos centros 

urbanos, Lisboa e Porto. As grandes vilas de paisagens agrícolas 

traçavam a maior parte da paisagem do país, segundo PORTELA 

(1993) mais de ¾ da população vivia no campo e a economia nacional 

dependia deste. A grande expansão do mundo rural alterou 

profundamente os ecossistemas silvestres, denominada de fauna 

selvagem. Os espaços rurais, em grande parte, são arquitetados. A 

paisagem modelada, a hidrografia adaptada às necessidades de 

drenagem e a rega na perspetiva da produção agrícola. Mesmo na 

exploração florestal e na pastorícia, atividade rural não foi nada 

passiva, causando transformações. (PARDAL, 1997,p.401)  

A imagem de prosperidade agrícola correspondia a uma maioria de 

camponeses que viviam em condições de pobreza dependentes de 

um pequeno conjunto de famílias endinheiradas e proprietários de 

extensos terrenos. O camponês não tinha uma vida tão idílica e 

bucolicamente amena como o nosso imaginário pretende fazer crer. 

Não esqueçamos que a sociedade rural via a natureza exterior um 

sistema ameaçador e hostil. (PARDAL, 1997) 

Uns anos mais tarde a realidade altera-se de tal modo que ainda hoje 

somos em maioria, parte desta transformação sociocultural. Em 

meados deste século, o futuro do país ainda estava, aparentemente 

em debate: industrialização ou agricultura (BAPTISTA, 1996). Muitos 

partem para fugir às duras condições de trabalho, à procura de 

melhores condições de vida. A precariedade dos rendimentos da 

atividade agrícola tornou insustentável a permanência nesta atividade, 

Fig.2 O espaço agrário refere-se as 
ocupações das parcelas. O espaço rural 

abrange todo o espaço ocupado pela 
atividade agrícola bem como as estruturas 

de apoio. 
(http://pt.slideshare.net/Cacilda_1/o-mundo-rural-

em-portugal-14562566) 

 

Fig.1 As aldeias de Portugal 

(http://www.aldeiasdeportugal.pt/PT/aldeias.php?

aldeiaid=10002) 
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levando a população a partir em busca de novos modos de vida. Os 

campos despovoaram-se e a população na agricultura reduziu-se 

significativamente – nos anos 90 era apenas 10% da população ativa 

– e simultaneamente a produção agrícola perdeu peso na economia 

nacional contribuindo a essa data, apenas em 5% para PIB (ROLO, 

1996). 

O grande Boom de êxodo rural em Portugal levou a um crescente 

número de imigrantes a espalhem-se pela Europa. Para traz ficavam 

os mais velhos e as paisagens bucólicas. Estes novos costumes e 

culturas que se misturavam, trouxeram novas e entusiastas formas de 

ver o mundo em sociedade. No Verão ou em épocas festivas, os 

emigrantes Portugueses carregados de nostalgia visitavam as suas 

famílias. Os que regressavam traziam novas formas de habitar o 

território, a imagem rural atravessava a maior rutura identitária desde 

então. A agricultura perdeu o lugar que ocupava a nível económico e 

social, deixando de hegemonizar a utilização do espaço rural. Por 

outro lado o êxodo rural que se verificou no espaço rural em Portugal, 

a partir da década de 1960, deu a origem a um rural de baixa 

densidade com um tecido social e cultural enfraquecido. Enquanto o 

espaço rural ia perdendo parte da sua população, os centros urbanos 

iam aumentando a sua densidade populacional, o que provocou 

grandes assimetrias regionais. (SILVA, 2011, p.5) 

 

O mundo rural foi visto, durante muito tempo, como sinónimo de 

atraso e de problemas, o que estimulou todo o processo de 

modernização da agricultura do nosso país, com o passar do tempo, o 

crescente abandono dos campos agrícolas, por parte da população 

levou a uma degradação das paisagens rurais. A agricultura foi uma 

das protagonistas do novo paradigma social económico e territorial. As 

transformações tecnológicas, que se processavam a diferente 

velocidade na Europa, a mecanização da agricultura e a utilização de 

fertilizantes e fármacos, permitiram o aumento de produção e 

simultaneamente diminuir as áreas de cultivo. (SILVA, 2011) 

 

As paisagens contavam várias histórias em simultâneo, a presença de 

uma arquitetura popular, o abandono da agricultura de autoconsumo, 

 

Fig.3 Ilustração alusiva ao êxodo rural 

(http://coordenadas-

geograficas.blogspot.pt/2010/03/exodo-rural.html) 
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o novo afeiçoamento às infraestruturas influência dos grandes centros 

urbanos, uma comunidade que falava diversas línguas e guardava no 

coração diversas culturas. Em quatro décadas Portugal sofreu uma 

metamorfose. Tal qual a borboleta livre não se espelha na pupa 

enclausurada e imóvel, também o meio rural hoje não se revê no de 

meados do século. A configuração e o cariz agrícola e rural do país 

nos anos 50 desparece. As causas da evolução são múltiplas, a 

primeira das quais foi, por certo a explosão migratória e a mobilidade 

espacial associada. O mundo rural esvazia-se e emprega-se do que 

chega de fora. (PORTELA, 1997). A aplicação de métodos e sistemas 

urbanos em áreas rurais na maior parte das vezes é um insucesso. A 

maior causa é a própria escala, os métodos e as ações envolvidas. A 

urbanização depende das ações do homem, como ser individual, na 

sua relação com um sistema criado por ele próprio. O meio rural 

depende das ações da comunidade e da sua relação com a natureza, 

um sistema adaptado pelo homem aos recursos naturais que o 

envolvem.  

 

As antigas comunidades agrícolas transformam-se lentamente em 

paisagens fantasma e o espaço agora explorado pela produção 

intensiva de agrícola tornou o antigo espaço rural em zonas quase 

exclusivas á produção de alimentos. A grande alteração na relação do 

homem com o seu espaço implicou inúmeras alterações sociais. É 

possível afirmar que a abordagem industrial da agricultura e o grande 

número de exportações de produtos fez com que se perdesse o 

contacto entre os produtos agrícolas e o seu território de origem. 

Afinal comprar um produto num local não significava que o mesmo 

fosse produzido nas proximidades. As economias ao tornarem-se 

independentes do território de origem e de este já não significarem 

mercados, ao mesmo tempo em que nega a sua necessidade (GüELL, 

1997).O termo desterritorialização é como um processo que altera a 

maneira de comunicar com a identidade cultural e com a imagem de 

marca, tão necessários à memória do local. A função das cidades, 

localidades ou sítios, em vez de espaço-mercadoria passa a ser 

cidade-mercadoria, onde as trocas acontecem independentemente do 

espaço onde são efetuadas. 
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Se há estruturas territoriais que são facilmente reconvertíveis e 

adaptáveis às exigências da evolução tecnológica e as 

transformações socioeconómicas, outras há que ficam marginalizadas 

e tendem a ser abandonadas no quadro normal de funcionamento das 

atividades económicas que tradicionalmente as utilizavam. Surgem 

assim espaços com usos deslocados, com rendimentos marginais 

negativos e disfunções que tendencialmente levam á sua degradação 

e abandono. Muitos dos espaços rurais encontram-se nessa situação. 

(PARDAL, 1997, p.402) 

 

A designação mais comum de mundo rural que partia de um espaço 

onde a agricultura era a atividades dominante e onde eram utilizados 

métodos e instrumentos de origem tradicional era uma imagem do 

passado. A lembrança de que a relação entre o homem e a agricultura 

era baseada na harmonia, respeito aos ciclos da natureza, cuidado 

ambiental desconstruiu-se na totalidade. O espaço rural que outrora 

refletia a singularidade de cada comunidade, na sua única riqueza, era 

uma amostra passado. Deste genuíno mundo rural as únicas coisas 

que, com propriedade, se presta, a ser salvaguardadas e valorizadas 

são, em parte, as estruturas físicas das suas paisagens de um valioso 

património arquitetónico. Também a cultura, o saber pragmático, as 

técnicas de tantas artes rurais apuradas ao longo de séculos são uma 

valiosa herança só desprezada por quem não a conhece. (PARDAL, 

1997,p.399) 

 

2.1.1. Almoçageme, que espaço rural? 

 

O núcleo habitacional primitivo desta aldeia desenvolve-se em 

origens, com as suas tortuosas e estreitas ruas. Ao longo dos séculos, 

o seu alvo casaria de raiz vernacular solidamente erguido em 

alvenaria de pedra, exaltando os volumes cúbicos e os telhados 

mouriscos, foi-se espraiando pela encosta, cercado por pequenas 

hortas, pomares e vinhas que humanizam a paisagem, conferindo-lhe 

uma ambiência verdadeiramente rural. (CAETANO, 1995) 

 

 

Fig.5 Agricultura Intensiva 

(http://www.agroterra.com/blog/actualidad/investig

adores-analizan-el-impacto-de-la-agricultura-

intensiva-en-los-suelos-de-almeria/22908/) 

Fig.4 Desertificação das aldeias rurais 

(http://www.geopt.org/index.php/board/viewtopic.p

hp?f=20&t=3629&start=20) 
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Almoçageme ainda hoje mantêm alguma ambiência duma 

antepassada vertente rural mas a perda de população e da atividade 

sectorial predominante, a agricultura, determinou a transformação da 

paisagem. Almoçageme ao desconectar-se da sua cultura originária 

abandonou a manutenção de grande parte da cobertura vegetal 

agrícola que permitia a proteção ecológica da paisagem.  

 

A qualidade dos produtos agrícolas de grande consideração por quem 

ali mora e pelos vizinhos que circundam e as assíduas festas 

religiosas realizadas com enorme apreço levantam o véu dos 

costumes, todos eles de uma enorme importância à coesão social.  

 

2.1.2. Redefinição de espaço rural  

 

Hoje em dia surge um crescente interesse na vontade de revitalizar 

espaços de origem rural. A imagem de outrora que todos guardamos 

nostalgicamente na memória poderá ser um incentivo, no que toca à 

vontade de recuperar estas paisagens, no entanto, não deverá fazer 

parte do cenário final pretendido para o futuro do espaço rural. Os 

espaços são essencialmente feitos por quem lá vive e os indivíduos 

de hoje não são os mesmos dos anos 40/50. 

Se há 40 anos viver no campo, ou nas pequenas vilas era uma 

desvantagem, quando comparado com o modo de vida nas grandes 

cidades, com a sua oportunidade e níveis de serviços, hoje a situação 

tende a inverte-se. (PARDAL, 1997, p.402) 

 

O homem de hoje glorificava a sua ligação à natureza como mantinha 

a sua ligação com a cidade devido à eficácia do espaço funcional, à 

centralidade e à proximidade dos serviços. Esta nova ligação do 

individuo ao seu território contribuiu para o crescimento de um novo 

fluxo. As evoluções que estão a acontecer no sistema de transporte e 

nas redes de telecomunicações permitem recuperar formas de 

povoamento disperso (PARDAL, 1997).A tecnologia faz parte da nova 

forma do individuo, apesar da sua conhecida toxicidade face ao uso 

excessivo, pode tornar-se uma ferramenta benéfica no combate ao 

Fig.6 Vista aérea Almoçageme 

(http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-almocageme-

15136) 

Fig.7 Cartaz de incentivo ao agricultor 

jovem-PRODER 

(http://agricultoresdesofa.blogspot.pt/2013/04/agri

cultor-jovem-o-que-e-preciso-fazer.html) 
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isolamento. O isolamento que se sofria nas comunidades agrícolas 

acabou por acontecer também nas cidades, por razões diferentes. No 

campo, o difícil acesso aos transportes, a mobilidade entre vilas e dos 

centros urbanos eram extremamente difíceis e acabando por isolar o 

individuo. Nos grandes centros das cidades, o edificado vertical 

assumiu predominantemente um carácter de habitação Standard, a 

importância dos espaços públicos foram sendo esquecidos, 

arrastando ao longo do tempo o indivíduo a um flagrante 

distanciamento da sua comunidade. 

 

O individuo, nos últimos anos, desejava acima de tudo viver fora das 

cidades na procura de uma melhor qualidade de vida. Questões 

ambientais, ligações aos patrimónios, turismo, lazer e desporto ao ar 

livre trouxeram novas perspetivas para as vindouras gerações.  

 

A redefinição do espaço rural é urgente. O espaço outrora descrito no 

conceito comum de como um espaço caracterizado pela predominante 

atividade agrícola, fundamentada pela dedicação a tempo inteiro do 

camponês que dela faziam parte, já não corresponde a nova forma de 

ver o espaço rural. Cada vez mais jovens apostam na agricultura para 

fugir do desemprego e recuperar tradições. Fruto da crise, do engenho 

e do desejo de mudança, são cada vez mais os jovens que veem na 

agricultura um modo de vida. Segundo números do INE (Instituto 

Nacional de Estatística), foi este o sector que mais contribuiu para a 

diminuição da taxa de desemprego no segundo trimestre de 2013 em 

Portugal. De acordo com a CAP (Confederação de Agricultores de 

Portugal), no último ano, cerca de 3000 jovens abriram empresas.”1 

 

Hoje em dia, parece ser crescente o interesse em desenvolver novas 

formas de competitividade nas áreas rurais. A crescente procura de 

modos de valorizar as condições naturais surge com o intuito de 

desenvolver o espaço rural e trazer uma melhor qualidade de vida á 

população local. 

                                                           
1
 http://www.caprilvirtual.com.br/noticias3p.php?recordID=5269 

Fig.8 Cartaz Seminário 2013 Agricultura+ 

(http://gesterra.blogspot.pt/2013_06_01_archive.h

tml) 
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2.2. Estratégias de desenvolvimento em 

espaço rural 

 

O investimento na população rural passa obrigatoriamente por formar 

e apoiar a tomadas de consciência do seu potencial, sensibilizar e 

informar, para responder às necessidades locais. (…) O 

desenvolvimento rural deve ser um processo de transformação da 

realidade sustentado na capacitação das pessoas para o exercício de 

uma cidadania ativa transformadora da vida individual em 

comunidade.2 

 

A estratégia integrada de desenvolvimento em espaço rural abrange 

políticas em diversas escalas, desde o âmbito nacional, regional e a 

sua correspondência no campo de ação local. Apoiam-se em diversos 

estímulos desde fundos, incentivos financeiros, programas, projetos, 

parcerias e iniciativas comunitárias. Envolvem também diversas áreas 

e sectores de atividade na comunidade, permitindo opções individuais, 

apelando à responsabilidade cívica quando passiveis de enriquecer a 

estrutura comunitária. Surgem para transformar áreas rurais outrora 

descaracterizadas e ainda ser suporte de projetos promissores ao 

crescimento socioeconómico do local. 

 

Para elaborar estratégias de desenvolvimento em espaço rurais é 

necessário partir da premissa de que o objetivo será criar uma 

estrutura organizada baseada na noção de valor. E que valor é este, 

em que se baseia?  

 

A noção de valor de um espaço rural parte em identificar quais são os 

valores herdados ambientalmente, as potencialidades endógenas, o 

clima, o solo e ainda a cultura. O potencial endógeno destas 

populações deve ser valorizado através da recriação de produtos e 

saberes locais, da reciclagem, do conhecimento local, do 

                                                           
2
 Plano de Desenvolvimento Estratégico para Chaves, 2015 

http://www.chaves.pt/Default.aspx?ID=226 
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aproveitamento de recursos naturais e da capitalização da identidade 

e cultura. 3 

 

O desenvolvimento rural não se reduz ao desenvolvimento agrícola, 

por mais relevante que seja o estudo das atividades não agrícolas no 

meio rural, a questão do desenvolvimento, porém, não se restringe às 

possibilidades de sua expansão. É fundamental, no entanto, que as 

estratégias de desenvolvimento para o rural levem em consideração a 

grande diversidade presente nesse espaço e valorizem as 

potencialidades que cada local oferece, para que se consiga 

ultrapassar a situação de abandono em que muitas áreas rurais se 

encontram. (ABRAMOVAY,2003).A integração dos diferentes 

caminhos que cada individuo trilha, em prol do bem comunitário é a 

chave do sucesso. Mais, a profunda crença de que a solução a um 

território adormecido está na procura de uma heterogeneidade 

integrada.  

  

Todos estes processos de mudança implicam compromissos entre as 

diversas entidades e a comunidade, para que possam coexistir 

projetos promissores. Ações integradas que proporcionem 

estabilidade emocional e uma sensação de segurança proporcionando 

uma crescente autonomia ao cidadão. Para que a comunicação entre 

todos funcione é necessária que seja restaurado e garantido dois 

grandes valores sociais, a liberdade individual e a responsabilidade 

partilhada.  

 

Fé no futuro do espaço rural e na capacidade de os seus habitantes 

em serem promotores de desenvolvimento quando devidamente 

apoiados e incentivados pelo Poder Político. (MARQUES, 2000,p.9) 

 

O desenvolvimento local rural implica uma disponibilidade por parte 

dos residentes no exercício da cidadania. Os indivíduos não devem 

ser só utilizadores das oportunidades, uma vez que estes são os 

primeiros envolvidos na mudança Implica, também, uma 

disponibilidade por parte dos responsáveis políticos locais, na 

                                                           
3
 Plano de Desenvolvimento Estratégico para Chaves, 2015 

http://www.chaves.pt/Default.aspx?ID=226 
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restruturação do sistema político, ao ajuntarem os cidadãos nos 

processos de decisão e ação de desenvolvimento. 

 

As estratégias integradas de desenvolvimento rural permitem que a 

renovação do espaço seja a resultante das intervenções que integram 

o que de melhor existe no domínio do pensamento local e das 

políticas de desenvolvimento, com vista a preservação do património 

ecológico e social, recreativo e cultural, por forma a melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos e a criar estruturas de atracão e 

revitalização que permitam às gerações futuras existirem fora do 

contexto das grandes ou médias cidades. (MARQUES, 2000)  

 

Face as transformações ocorridas no mundo rural na Europa ao longo 

dos séculos,  processos de Desruralização e de dissociação entre o 

rural e o agrícola constitui um dos traços mais marcantes das 

transformações das sociedades ocidentais.4  

Rural Matters é um projeto Português que surge com o objetivo de 

conhecer e compreender qual é a realidade as procuras e consumos 

existentes no espaço rural, entender e compreender as dinâmicas 

existentes para poder formular adequadas estratégias de 

desenvolvimento. 

O projeto a Terra procura conhecer a realidade das pessoas e do 

território, olhando á escala local. Entre as várias estratégias de 

desenvolvimento local consolidar a comunicação entre consumidores, 

produtores, autarcas locais e a comunidade. O que distingue a 

iniciativa a Terra é a possibilidade de ’aterrar’ num território concreto, 

e ao longo de dois anos conhecer melhor os desafios do impacto (ou 

omissão) de políticas globais cada vez mais sustentáveis, que muitas 

vezes se esquecem porque não encaixam em realidades pouco 

relevantes do ponto de vista económico. 5 

 

                                                           
4
 http://ruralmatters.web.ua.pt/introducao/ 

5
 http://www.projetoaterra.org/#!o-projeto/c1x9v 

Fig.9 Logo Rural Matters 

(http://ruralmatters.web.ua.pt/) 

Fig.10 Logo aTerra 

(http://www.projetoaterra.org/#!o-

projeto/c1x9v 
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2.2.1.Incentivos ao desenvolvimento rural e 
agrícola 

São apresentados alguns dos incentivos que incentivam a 

revitalização do território com o intuito de gerar valor. Principalmente 

direcionados á atividade agrícola e as comunidades locais que dele 

fazem parte. 

2.2.1.1 RRN 

A RRN é uma plataforma de divulgação e partilha de informação 

que promove o trabalho em parceria e a cooperação. É uma 

estrutura de ligação entre os interessados em partilhar a 

informação com base na participação ativa das organizações 

que aderiram à RRN. Os objetivos estratégicos de intervenção 

da RRN  são uma estrutura de ligação entre os diversos agentes 

com base nas partilhas de conhecimento e experiência.  

RRN têm os objetivos estratégicos de intervenção:6 

 i)Promover a participação e o trabalho conjunto entre os 

agentes de desenvolvimento rural; 

 ii) Transferir as boas práticas e novos conhecimentos para 

qualificar a intervenção dos agentes de desenvolvimento rural;  

iii) Melhorar a conceção e aplicação das medidas de política de 

desenvolvimento rural; 

 iv) Promover a imagem e o potencial dos territórios rurais. 

 

2.2.1.2 PDR 2020 

De modo a permitir uma continuidade ao investimento agrícola em 

2014 surge o PDR 2004-2020, sucessor do PRODER 2007-2013. O 

PDR é um instrumento de maior importância no que toca a gestão e 

                                                           
6 http://www.rederural.pt/index.php/en/component/content/article/84-rede-rural-
nacional-menu/413-introducao-menu 
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mobilização dos recursos e da utilização mais eficiente da mesma, 

movimentando os sistemas tradicionais locais, o tecido produtivo e as 

zonas rurais. O programa ao desenvolvimento rural surge agora mais 

simplificado e com incentivos mais especializados no que toca a 

organização da produção que promova práticas sustentáveis. Como 

principais objetivos de fomentar e rejuvenescer as atividades 

agrícolas, entre várias medidas a que se destacam, a Medida n.º 3.3.1 

Valorização da produção agrícola, Jovens agricultores 7 , Prevê a atribuição 

de incentivos financeiros na atividade agrícola a jovens, empresas e 

pessoas coletivas que tenham como objetivo a atividade agrícola. 

2.2.1.3LEADER  

A abordagem LEADER é uma iniciativa comunitária de desenvolvimento 

rural. Incentiva o desenvolvimento dos territórios rurais promovendo 

estratégias integradas de desenvolvimento á escala local. A diferença 

entre a abordagem LEADER e outras medidas rurais mais tradicionais 

consiste em indicar «como» proceder e não «aquilo» que há que 

fazer. ¹ 

A abordagem LEADER no seu Guia Prático 8  considera sete de 

conjunto de ferramentas que se completam e interagem entre elas:  

i) Estratégias locais de desenvolvimento por zona; 

ii) Abordagem ascendente; 

iii) Parcerias locais dos sectores públicos e privado: grupos 

de ação local (GAL); 

iv) Facilitar a inovação; 

v) Ações integradas e multissectoriais. 

As propostas por parte dos grupos de ação local interessados em 

desenvolver estratégias de desenvolvimento integrados deverão 

procurar uma melhor qualidade de vida das comunidades rurais, 

promover a integração do desenvolvimento tecnológico com o intuito 

de valorizar a identidade do território. 

 

                                                           
7
 7 http://www.gpp.pt/pdr2020/PDR2020_Arq_nacional.pdf 

8
 http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_pt.pdf 
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2.4.Identidade local 

 

O crescente abandono e desertificação do espaço rural glorificava o 

cenário urbano como o de eleição á sociedade contemporânea. A 

construção de novas formas de individuo, emancipado da sua 

fundação familiar e o acesso cada vez mais facilitado às crescentes 

tecnologias de massas trouxeram novas identidades tanto aos 

indivíduos como ao local em que estes habitavam.  

 

O homem cria o seu habitat e torna-se dependente dele. Deixa de 

poder controlar e submete-se àquilo que em tempos dependeu de si. 

Existe uma relação recíproca entre o homem e o seu mundo; vivem 

um para o outro, dominam e são dominados. (ABREU, 2004) 

 

A valorização de materiais fabricados pelo homem, de origem plástica, 

assentando numa estética denominada de futurista, era parte 

integrante deste novo indivíduo. O mundo de hoje rege-se pelo 

consumismo e não se fala só do consumismo material. Criou-se um 

protótipo de vida e de maneira de estar que o mais "insignificante" 

indivíduo anseia alcançar, por mais que isso esteja muito aquém das 

suas possibilidades. (ABREU, 2004).O aumento de uma mentalidade 

de consumo, na procura de alcançar um Status desejado, levou a 

sociedade a uma nova forma de religião. A procura do estatuto 

individual através da aquisição de matérias de valor supérfluo levou a 

sociedade a uma alienação ao solo, a atividade na Terra, á nossa 

cultura identitária. Interessava agora possuir e alcançar certos objetos 

para que a identidade do próprio individuo fosse reconhecida, não por 

ele próprio, mas pela sociedade. 

 

O que, provavelmente, o sistema capitalista se tenha esquecido é que 

as ferramentas agora proporcionadas como sinónimo de qualidade de 

vida a uma grande parte da população, levaram a um alcance de 

busca de informação muito grande. A tecnologia permitiu então 

expandir fronteiras e questionar o próprio espaço onde se vivia e os 

valores a ele anexados. O individuo fruto de uma sociedade 

contemporânea já não vive da cultura, da convivência, duma simples 
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rua ou história de um largo. Porque para nós, que nela habitamos, 

tudo isso não nos faz ser quem somos. Nós somos aquilo que 

possuímos. (ABREU, 2004) 

 

A sociedade contemporânea, após anos e anos a viver sobre uma 

imagem criada pelo próprio sistema para que ilusoriamente os valores 

aos acessos superficiais fossem facilitados e consumidos sem 

questionamento levou a uma queda da estrutura económica do Pais. 

O valor económico que Portugal e a Europa afirmavam ter não era 

real. O sistema, então idealizado, para que as pessoas trabalhassem 

de sol a sol sem interrogarem o seu cansaço colapsou e com ele 

levaram toda a sociedade que do capitalismo tinham feito a sua 

imagem, a sua identidade. O individuo, ao ser rejeitado pelo próprio 

sistema que construiu a sua imagem, busca novas formas de habitar o 

território na procura de realização pessoal e de uma identidade local 

que reflita a sua identidade individual. 

 

Todos têm uma necessidade de se posicionar e de se identificarem no 

território e é neste contexto que a ideia de marca é significativa, pois 

procura não um bem-estar de um grupo específico, mas o bem-estar 

da comunidade local que se abre ao olhar e ao investimento externo. 

 

A identidade é o processo de construção do significado com base em 

atributo (s) cultural (is) que prevalecem sobre outras fontes de 

significado (...) todo e qualquer identidade é construída, e que se vale 

de factos históricos, geográficos, biológicos, memórias e instituições. 

Essa construção passa pelo resgate de atributos materiais e imateriais 

que constituem a memória coletiva do local. (CASTELLS, 1992, p.12) 

 

O investimento em uma imagem local identitária deve basear-se nas 

crescentes apostas de sociedade baseada na solidariedade, 

interajuda, inclusão no combate ao individualismo, isolamento e 

massificação. A imagem local surge da valorização do potencial 

endógeno destas comunidades, através da recriação de produtos e 

saberes locais, o aproveitamento dos recursos naturais, procurar 

novas formas de competitividade, em primeira mão, através da 

revitalização da identidade e da cultura.  

Fig.11 Quatro estratégias para tornar 

Singapura um lar agradável para todos, 

Master Plan Identity, Projecto Governo 

Singapura 

(http://www.ura.gov.sg/uol/master-

plan/View-Master-Plan/master-plan-

2014/master-plan/Key-

focuses/identity/Identity) 
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A solidariedade é uma prática alimentada pela sua própria 

complexidade social. Ela exige uma conceção aberta, flexível, 

pluralista. (…) A solidariedade pressupõe a existência de atores 

sociais capazes de dar um novo rumo ao processo histórico de iniciar 

algo de novo, de realizar o improvável e o imprevisível. (FARIAS, 

1997) 

 

A diversidade de diversas atividades que se unem em rede é um 

sistema viável na produção de alternativas aos mercados de trabalho. 

A tolerância surge assim como um dos antídotos na comunicação 

entre ideias opostas. A riqueza advém da capacidade de várias 

pessoas poderem contribuir nas diferentes áreas em prol de uma 

imagem local identitária regida pela noção de comunidade. Os 

habitantes necessitam de ser reconhecidos como um valor para a 

cultura local, de sentir orgulho em participar na vida cívica, para que 

possam construir uma identidade forte. 

 

2.3.1.Comunidade coesa, comunidade participativa 

 

A globalização económica e cultural foi deixando comportamentos 

sociais que influenciaram e muito a sociedade contemporânea. Ainda 

que visível em algumas comunidades rurais a sua cultura originária 

era possível detetar outras culturas em maioria com origem numa 

sociedade urbana. O crescente abandono e a descaracterização do 

espaço rural levou a uma desistência por parte da, ainda restante, 

população residente em levar a avante a vontade de manter os 

antigos valores dentro da comunidade. 

 

Na realidade, ainda existiria comunidade? 

 

A imagem do local tinha-se perdido no tempo, com a perda de 

população, da atividade sectorial predominante e ainda com a pressão 

por parte de outros ritmos vizinhos de crescimento bastante mais 

acelerados. Algumas coisas ainda sobreviviam, as feiras, as festas 

religiosas e as bandas filarmónicas locais. Costumes que ainda 



21 
 

representavam a importância social que outrora a comunidade atribuía 

à fé, à terra e à cooperação entre todos.  

 

A que custo ainda lutam as populações residentes para que estas 

manifestações de cultura ainda sobrevivam?  

 

A muito custo com certeza mas feito com tanta dedicação e 

participação pelos que defendem o valor da comunidade como parte 

tão preciosa da individualidade de cada um. A comunidade esforça-se 

em se representar e em participar em ações de comunidade onde se 

identificam na comunidade que deles fazem parte. Uma das 

ferramentas muito discutida nas últimas duas décadas como 

campanha ao desenvolvimento rural é o envolvimento assíduo da 

população residente em ações locais. O comportamento participativo 

é uma atitude que reconhece a necessidade de intervir em prol do 

coletivo e como um tipo de adesão solidária a determinados objetivos 

de uma forma quer ativa e interverte, quer de mera cumplicidade. 

(MARQUES, 2000) 

 

As medidas e soluções apresentadas por parte do poder político, na 

maior parte das vezes bem-intencionadas, respondem a uma 

realidade idealizada. Os cidadãos ao aperceberem-se que não 

estavam a ser ouvidos ou consultados ditaram uma rutura com os 

poderes centrais e locais políticos levando a uma perca de qualidade 

por parte do cidadão no exercício da sua cidadania. 

 

As novas formas de estrutura participativa são da maior importância 

para promover o desenvolvimento. O individuo associa-se entre si 

num propósito comum de intervir numa dada realidade A estrutura 

participativa tem como base alguns destes objetivos gerais. A 

fomentação do incentivo e da vontade de agir, gerar cumplicidade e 

espaço de comunicação, promover a consciencialização dos 

problemas, gerar autonomia e fomentar responsabilidade, 

assegurando respostas integradas, articuladas, diferenciadas e de 

grande proximidade às necessidades da população. 9 

                                                           
9 Plano de Acção para o Desenvolvimento do Território Rural de Chaves, 2013, p.4 

Fig.12 Community Participation 

(http://nazshua.blog.com/2010/12/10/com

munity-participation-in-health-programs-2/) 

Fig.13 Building Community 

(http://www.firebellymarketing.com/2011/1

0/content-conversation-trust-build-

community.html) 
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O consenso deve ser mantido fundamentalmente na comunicação 

entre os membros das diversas áreas de intervenção. Não só no 

processo de estruturação de ideias e planeamento local, como no 

campo de ação, na materialização da ideia e ainda na manutenção e 

preservação. O envolvimento da parte de todos no processo leva a 

uma identificação pessoal com o espaço que abrigou as ideias, 

tornando-se o espaço da comunidade á sua imagem. 

 

2.3.2.Cooperativismo e associativismo 

 

As organizações de tipo associativo ou cooperativista são vertentes 

nucleares para qualquer política de desenvolvimento. A formação de 

estruturas organizadas assume uma importância social, cultural, 

política e económica de grande importância. Estas ferramentas 

tornam-se indispensáveis na construção de uma nova cidadania, em 

que os grupos de cidadãos lutam e afirmam a sua identidade, na 

medida promovem a integração dos indivíduos na vida local em 

comunidade. 

 

Desde já, convêm diferenciar nestes dois tipos de sociedade ou 

organizações não-governamentais. A grande diferença está tanto nos 

objetivos estipulados como na natureza dos processos. Se a 

finalidade da instituição é de cariz social, falamos então de uma 

Associação. Esta promove a educação, cultura e a política. Se a 

finalidade desta estrutura organizacional é económica, denominados 

então de cooperativa, visto que desenvolve trabalhos comerciais. 

 

As cooperativas permitem os recursos autóctones, ao mesmo tempo 

que contribuem para o desenvolvimento de formas de 

comportamentos democráticos e reforçam o interesse pela 

coletividade. Todos esses aspetos são inerentes á ideia de 

desenvolvimento local. (FRIEDMANN, 1992) 
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O cooperativismo surge da necessidade defender o valor de uma 

comunidade de uma forma mais justa, como fuga a uma sociedade 

imponentemente capitalista. As cooperativas constituem um sistema 

de organização desde a produção á comercialização com base em 

valores de união. A cooperativa baseia-se numa estratégia 

competitiva., valorizando a diversidade de cada ocupação e mão-de-

obra.  

 

A dinâmica de uma cooperativa demostra ser uma política eficaz de 

revitalização de uma comunidade local de extrema importância, 

alertando os hábitos de produção e consumo global até então 

estabelecidos. O acesso a mais e melhor informação fornece aos 

indivíduos desde logo maior conhecimento e consequentemente maior 

capacidade crítica. Aumentando assim a sua capacidade de 

resistência ao populismo e á demagogia, e fomentando o exercício de 

uma cidadania mais ativa. (APC in MORAIS, R. et al 2012) 

 

O associativismo surge quando individuo procura conseguir ter uma 

maior voz e por isso insere-se numa associação em prol de ideias 

comuns em que juntos conseguem obter maiores resultados. As 

associações usam o fornecimento de conhecimento através da 

sensibilização como um dos principais instrumentos de mobilização. 

 

É claro que a noção de associação e cooperativa no processo legal, 

constitucional, fiscal e operacional, distingue-se. A grande diferença 

está também no património formado. Os cooperados são 

administradores do projeto, e beneficiam do património constituído 

pelos ganhos ai gerados. Em uma associação, os ganhos obtidos 

pertencem á sociedade, os associados não são proprietários do valor 

acumulado e por lei está estabelecido que uma parte do montante 

gerado deverá ser encaminhada para uma instituição de trabalho 

semelhante.  

 

Os indivíduos envolvidos num contexto de cooperativismo são 

simultaneamente empresários e cidadãos. Contribui assim para a 

emancipação dos trabalhadores e elimina o máximo de intermediários 

entre produtor e consumidor. As cooperativas agrícolas ressurgem 

Fig.14 Projeto de aulas do curso de 

Associativismo e Cooperativismo 

(http://jopioneiro.com.br/jornal/index.php?

option=com_content&view=article&id=2568

:cursos-da-secretaria-de-

agricultura&catid=34&Itemid=128) 
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como instrumento primordial de organização dos produtores e da 

produção, numa situação em que os mercados estão cada vez mais 

seletivos e competitivos (PIRES, 1999) O trabalhador deixa de servir a 

terceiros e passa a produzir para si ou para a organização em que se 

insere, tendo um controlo quase absoluto do resultado final do seu 

trabalho. 

 

É relevante ainda referir que ambas poderão funcionar em parceria, 

onde a associação toma o seu papel promotor de ideias facilitando o 

acesso ao conhecimento e a cooperativa gera planos a fim de criar 

projetos exequíveis e mais tarde ainda gerar valor económico aos 

próprios e a comunidade. 

 

A Eco Aldeia de Janas em Sintra é um projeto que teve origem numa 

associação de espaço colaborativos em que se partilhas 

necessidades reais e ideias com o intuito de criar respostas a nível 

local, social á comunidade e aos associados para que surjam 

benefícios e novas oportunidades. 

Os princípios orientadores  que norteiam a Associação prendem-se 

com necessidade de pôr em prática princípios defendidos  pelo 

movimento ecológico, bem como da necessidade, cada vez mais clara 

e premente de definir estratégias sociais e coletivas que nutram o 

ser humano e o reajustem com a sua dimensão natural. 10 

 

A Quinta dos 7 nomes é uma Cooperativa Ecológica em Colares, 

Sintra que nasceu de um grupo de 7 pessoas que mais tarde se 

alargou á comunidade. A vontade de fomentar a produção de 

hortícolas e fruta biológicos a nível local, apoiar a produção para a 

autossuficiência, trabalhar a favor da redução de preços nos produtos 

biológicos e criar espaços de partilha onde as famílias possam 

interagir.11 A cooperativa foi-se também alargando nas atividades que 

aí desenvolve a loja local, os cursos e Workshops e ainda o Eco 

Ativismo são algumas dos eixos que caracterizam este projeto.  

 

                                                           
10

 https://quintadoluzio.wordpress.com/associacao/ 
11

 http://www.quinta7nomes.com/a-cooperativa.html 

Fig.15 Associativismo, Projecto Make a 
Community Website 

(http://www.doomby.com/pages/website-creation-
ideas/make-association-website.html) 
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2.3.3.Plataforma social, informação em rede 

 

Os recentes processos de transformação económica e social parecem 

exigir novos modelos inovadores de gerenciamento, assim como 

novos instrumentos, procedimentos e formas de ação capazes de criar 

condições favoráveis que auxiliem os administradores públicos a lidar 

com os novos desafios da sociedade globalizada. (MARQUES,2000) 

 

O crescente acesso por parte da sociedade às novas formas de 

comunicação é um fenómeno que não deve ser excluído, deve ser 

tomado em conta como parte integrante das mais recentes gerações 

da comunidade. O desenvolvimento das tecnologias trouxeram como 

já foi referido anteriormente diversos fenómenos que emanciparam o 

individuo ao criarem um fácil acesso á informação. As redes sociais 

permitem interligar os indivíduos pelas mais diversas temáticas. Uma 

ferramenta particularmente importante é a forma como a Internet e as 

redes sociais desempenham para os movimentos sociais, o seu efeito 

da utilização destas tecnologias nas dinâmicas sociais e políticas, que 

configuram as sociedades contribuindo para o conhecimento sobre o 

alcance das novas tecnologias e do seu poder para ação coletiva. 

(MORAIS,. et al  2012) 

 

No entanto, parece ser uma ferramenta da maior utilidade no que toca 

a catalisação e a disponibilização de informação sobre as atividades. 

Troca de conhecimentos nas diversas temáticas, construção e partilha 

de projetos, alugueres e vendas de materiais de produção e terrenos, 

promoção da imagem local, possibilidade de os produtores se unirem 

na rentabilização de custos de transporte, entre tantos outros. Esta 

oportunidade de comunicação e também de organização tona-se 

então uma oportunidade de motivar os atores sociais. 

 

A (AJAP) JOVEM AGRICULTOR EM REDE é um exemplo e um 

projeto que une os produtores em rede através da difusão da 

informação técnica para os utilizadores que se ligam em rede. A AJAP 

consiste na implementação de uma plataforma Web que materializa, 

Fig.16 Logo Jovens Agricultores em Rede 
(http://jovemagricultoremrede.net/tag/mercado-

2/page/2/) 
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de forma colaborativa, uma interface para a recolha, partilha e 

divulgação de informação sistematizada para Jovens Agricultores. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://jovemagricultoremrede.net/projecto/ 
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2.4. O papel da agricultura na revitalização 

de espaços rurais 

 

Agriculture activities can be crucial in the preservation of natural 

resources. By maintaining the agricultural and forestry activities 

enviormental risk can be reduced and direct economic damaged. 

(FAO, 2006) 

 

A revitalização de espaços rurais pode seguir diversas direções, mas 

quando falamos de áreas com uma qualidade do solo média e uma 

baixa população residente, os objetivos tendem a ser prioritariamente 

a preservação da paisagem. O meio rústico deve ser dominantemente 

estruturado com base nos usos silvestres e agrícolas e defendido de 

modo a evitar fenómenos de habitação dispersa e de outras 

utilizações deslocadas, causadoras de desordenamento. A apreciação 

estética está sempre presente no ato de olhar o mundo e o património 

arquitetado, seja o edificado ou o paisagístico, é interpretado como 

uma obra de arte. (PARDAL, 1997).O uso agrícola, quando utilizados 

métodos sustentáveis não agressivos ao meio ambiente, ainda é uma 

das grandes ferramentas do homem na manutenção e conservação 

do ecossistema paisagens e de modo a evitar a fragmentação das 

paisagens e a construção de aglomerados dispersos. 

 

Rural and agriculture development and equitable distribution of the 

benefits of economic growth are crucial for the global reduction of 

poverty and hunger. (….) growth in rural areas and in the agriculture 

sector had a much greater impact in reducing poverty that did urban 

and industrial growth. (FAO, 2006) 

 

A agricultura familiar é elemento base para a segurança alimentar e 

nutricional das comunidades rurais no combate á pobreza e á fome. A 

atividade agrícola, quando exercida na base do desenvolvimento 

sustentado do local, valoriza os recursos naturais existentes, 

promovendo a singularidade das condições em que o produto foi 

submetido, trazendo de volta o valor ao produto que espelha a 

qualidade seu local de origem. 

Fig.17 Dia conservação do Solo onde se 
partilham práticas sustentáveis agrícolas 

(http://inquima.eco.br/empresa/10-praticas-
sustentaveis-na-agricultura-para-preservacao-e-
conservacao-do-solo-e-do-meio-ambiente/) 

 

Fig.18Cartaz de uma iniciativa comunitária, 
The Town That Food Saved: How One 
Community Found Vitality in Local Food 

(http://kennebecestuary.org/the-futures-in-the-dirt) 
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2.5. Circuitos curtos agroalimentares- “Buy 

Fresh, Buy Local “ 

 

O uso de recursos locais e a exploração na sua diversidade, 

possibilita a criação de mercadorias tradicionais únicas. Ao garantir 

produtos únicos de qualidade certificada, surgem também outras 

grandes oportunidades de criar uma imagem de marca registada, para 

a região.  

 

Está em andamento um movimento que visa contrariar o poder do 

complexo agroindustrial e do sistema agroalimentar global. É um 

movimento fragmentado desigual de espaço para espaço e no 

envolvimento de distintos grupos étnicos e sociais, que tende a juntar 

motivações e interesses diferenciados. Um dos seus slogans é “Buy 

fresh, Buy local”, traduzindo o incentivo ao consumo de produtos 

locais e o apoio á reconstrução e sustentabilidade de sistemas 

alimentares. (TIBÉRIO et al, 2009, p.1) 

 

O Circuito Curto Agroalimentar (CCA) define-se como um modo de 

comercialização que se efetua ou por venda direta do produtor para 

ao consumidor ou com a condição de não haver mais de um 

intermediário. Os CCA criam uma proximidade geográfica e relacional 

entre os produtores e os consumidores. (TIBÉRIO et al, 2009).Todo 

este sistema de comunicação entre as diversas atividades possibilita 

uma maior coesão e cumplicidade entre o circuito desde a produção á 

venda, reconhecendo o agricultor como uma ferramenta 

imprescindível na valorização do território.  

 

A venda direta já existe há muito tempo, mas ganhou uma nova 

visibilidade nos últimos anos, visando apoiar o escoamento dos 

produtos dos agricultores de pequena dimensão, com produtos não 

estandardizados, e procurando melhorar a captação de valor em 

benefício dos produtores. Para além destes aspetos podem ainda 

permitir a realização de economias sobre outros segmentos da cadeia 

de custos (transportes, transferência ligação ao território, ligação 

social). (PROVE, 2013, p.13) 

Fig.19 Projeto Good Food Neighborhood 
(http://www.goodfoodneighborhood.org/about/) 
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A crescente preocupação que necessitamos de uma nutrição 

equilibrada traz uma nova tomada de responsabilidade pelo próprio 

consumidor. Outrora bastava dizer que um produto era “Orgânico” ou 

Local, atualmente essa denominação já não chega. Com uma 

sociedade cada vez mais informada, para ganhar a confiança do 

consumidor é necessário certificar os produtos locais. Reduzir as 

distâncias entre o produtor e o consumidor, melhorar a segurança 

alimentar e a qualidades dos produtos no consumidor, favorecer a 

adoção de práticas agrícolas mais respeitadoras do ambiente, 

fortalecer a economia local e reforçar o capital social são algumas das 

vantagens apontadas aos modos de comercialização de proximidade. 

(TIBÉRIO et al,2009, p.4).  

 

Ao existir uma comunicação fluida com cada vez menos 

intermediários permite que medidas de comercialização de 

proximidade valorizem os produtos, dando resposta á procura real do 

consumidor.  

 

A PROVE (Promover e Vender) surge da necessidade de fomentar 

uma comercialização de proximidade criando laços de confiança entre 

quem vende e quem compra. Retracta um grupo informal de 

produtores e consumidores surge da preocupação da esmagadora 

exclusão económica dos pequenos produtor, o abandono de áreas 

agrícolas e ainda da estagnação da economia rural. Esta metodologia 

pretende contribuir para o escoamento de produtos locais, fomentando 

as relações de proximidade entre quem produz e quem consome, 

estabelecendo circuitos curtos de comercialização, entre pequenos 

produtores agrícolas e consumidores.13 

 

 

                                                           
13

 http://www.prove.com.pt/www/o-projecto-prove-promover-e-
vender.T143.php 

Fig.20 Projeto que procura fortalecer o 
sistema Agroalimentar local. 

(http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?
navid=KYF_MISSION) 

Fig.21 Logo do projeto PROVE  
(http://www.prove.com.pt) 
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2.6. Espaço público é partilhado entre todos 

2.6.1 O espaço público: Segregado vs. Partilhado 

 

As mudanças de comportamento do homem em relação á sua escolha de 

eleição de meio de transporte, o carro, trouxeram drásticas alterações no 

tecido rural e urbano. Nas cidades, em meados dos anos 60, consolidou-se 

a ideia de que se deveria segregar as zonas dedicadas a vários utilizadores 

do espaço urbano para garantir uma maior funcionalidade e segurança das 

dinâmicas de mobilidade (MIRANDA, 2013).Os aglomerados rurais 

dispersos contrastavam com a polaridade dos núcleos urbanos. A 

crescente expansão de vias que ligavam diversos pontos do território 

trouxera uma maior facilidade ao individuo de se deslocar ao longo dos 

espaços. As políticas estabelecidas no espaço urbano foram sendo 

transferidas para o espaço rural. Uma medida que a partida estaria 

condenada, o espaço rural ao contrário das cidades define-se pela escala 

humana, desenhado pela comunidade para a comunidade. O espaço 

público enquanto local de desenvolvimento de atividades coletivas, com 

convívio e trocas entre grupos diversos (ZUKIN, 1995 in GOHEEN, 1998) 

que é do uso comum e que pertence a todos, com função determinante de 

local de encontro e de relações foi radicalmente sendo transformado onde a 

cultura originária do espaço foi desvanecendo.  

 

O princípio funcionalista do espaço público foi rompendo com o espaço 

tradicional, onde a rua e a praça constituíam elementos estruturantes do 

espaço público e da identidade morfológica do tecido urbano caracterizada 

pela sua diversidade de espaços e vivências, multifuncionalidade (SILVA, 

in CCDR-LVT, 2008, PP. 69). A invasão espacial por parte do automóvel 

e a eleição da sua velocidade tomou uma imensidão de espaço urbano, 

impedindo que muitos elementos dedicados a atividades sociais e culturais 

se desenvolvam. (MAGALHÃES, 2010). A comunidade rural foi perdendo 

progressivamente a sua escala local. O peão já não se sentia seguro em 

circular. O princípio de segregação do espaço ter-se-ia tornado num 

princípio hierárquico, no domínio público o carro primeiro as pessoas 

depois. Os acidentes rodoviários, o congestionamento que surge da rigidez 

das políticas de segregação do espaço trazem também consequências a 

Fig.22 Comunidades á escalas humana 
encorajam diferentes atividades e interação 

social, recreando o espaço público. 
(http://thecityfix.com/blog/people-oriented-cities-

mixed-use-development-creates-social-economic-
benefits-transit-oriented-development-tod-urban-

sprawl-luis-zamorano-erika-kulpa/) 
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nível social no descuido na equidade no acesso no espaço público. Como 

tal, levantam-se atualmente questões socioeconómicas, paisagístico-

ambientais que não abonam a favor nem da cidade competitiva, nem da 

cidade sustentável, segura e inclusiva. (CASTELO BRANCO, 2011) 

 

As ruas, como elemento articulador das localidades e mobilidades, é um 

local público por excelência e estas devem refletir que são feitas para as 

pessoas. A velocidade viária trouxe uma sensação de insegurança, levando 

o peão a um estado de alerta desconectando-o do próprio local. Os 

métodos abrandamento de velocidade podem ser alcançados com um 

adequado desenho viário, equacionando o sentido, curvaturas e 

intersecções viárias. 

 

A ideia de que o espaço pertence a todos e que por isso o direito de opção 

de mobilidade deve existir, oferecendo as condições necessárias para que 

estas se mostrem capazes de responder às diferentes escolhas individuais, 

é isso que em parte significa viver em comunidade. O Espaço partilhado 

surge na convicção dos seus impulsionadores, que defendem que, num 

local ausente de regulações onde a visão estimule o espaço social, se 

possa desenrolar o “drama urbano” responsavelmente, por parte dos seus 

usuários sendo que questões de segurança e qualidade urbana saem mais 

revigorados do que com qualquer sinalização e orientação convencional. 

(SCHETTINO et al., 2008) 

 

HOEK em 2001, procura uma leitura continua, inclusa e segura para o 

espaço partilhado. O autor descreve benefícios e solução às diversas 

questões da atual segregação do espaço. Em relação ao congestionamento 

e á segurança rodoviária, o EP permite, pela ausência de regulamentação 

impositiva, que os fluxos de mobilidade entre vários modos, fluam, do forma 

quase constante sem paragens, ao mesmo tempo que reduz a 

probabilidade de acidentes pelo facto de as velocidades se moderarem e 

permitirem um maior tempo de reação com o âmbito de as evitar (HOEK in 

MIRANDA,2013). 

 

O EP traz benefícios á saúde pública, o respeito pela escala humana e pela 

ambiência bem como ao contrabalanço á vida sedentária, ao incentivar 

outras formas de mobilidade. Este incentivo também traz benefícios a nível 

Fig.23 Comunidades á escalas humana 

encorajam diferentes atividades e interação 

social, recreando o espaço público. 

(http://rawstornestudio.com/InstallationShared-Space) 
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ambiental. O desenho viário cuidado, sem preferência ao automóvel, 

fomenta a procura novas formas do peão se mover no espaço. Uma 

mobilidade mais suave, significa também menos emissões de carbono. 

Estas zonas pela sua qualidade nos mais diversos parâmetros, poderá 

atrair investimento nas proximidades, sendo que este fator está diretamente 

relacionado com a localização e amplitude espacial da zona em questão. 

(HOEK, 2011) 

 

Piazze in rete per ripensare il centro storico di Bernareggio 14é um 

exemplo de um projecto que fomenta a importância do percurso 

pedestre no desenvolvimento e manutenção de uma comunidade é o 

centro hisitórico de Bernareggio em Itália é uma vila com origem num 

assentamento rural. Esta vila não se desenvoveu numa forma 

concêntrica mas sim longitudinalmente ao longo dos pátios, dando-lhe 

um carácter distinto.O projecto desenvolve-se com o intuido de voltar 

a abrir os pátios ao espaço público , permeando esta ligação de 

actividades sociais. 

Fig.24   Planta de proposta de Mobilidade ao longo do centro histórico 

(http://divisare.com/projects/162436-VaPP-architettura-Cesare-Ventura-Gilles-Berrino-Matteo-Cesare-

Parini-Piazze-in-rete-per-ripensare-il-centro-storico-di-Bernareggio/images/2475265/) 

 

A revitalização do centro histórico baseia-se em recuperar a 

identidade comunitária do lugar. Apesar de as indicações 

apresentadas nos resultados do questionário distribuído para a 

população, acredita-se que a solução de tornar pedonal todo o centro 

histórico não é a solução adequada. Em vez de proibir o acesso a 

                                                           
14

 http://divisare.com/projects/162436-VaPP-architettura-Cesare-Ventura-
Gilles-Berrino-Matteo-Cesare-Parini-Piazze-in-rete-per-ripensare-il-centro-
storico-di-Bernareggio 
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carros, é discutido um sistema que possa permitir a circulação de 

todos.( VENTURA, 2011) 

  

O sistema secundário de circulação ativa-se em sentidos únicos de via 

e em sistemas de Loops permitindo a distribuição ao longo da vila e 

ainda o acesso do carro às proximidades do largo mas nunca 

possibilitando de este ser atravessado. A prerrogativa do projeto não é 

fazer um quadrado, mas, um espaço livre, não-hierárquica, "não 

estruturada". (VENTURA, 2011)  

 

O projeto mostra um respeito à escala humana. A proposta de eixos 

que estruturam o desenho viário, o tratamento das materialidades do 

pavimento, privilegiam a circulação do peão e convida-o a descobrir 

diferentes espaços, mostrando a importância que o percurso simbólico 

tem no bem-estar da comunidade. O projeto propõe um espaço 

público contínuo, fluido, estabelecendo relações deformantes, que 

organiza a estrutura interna, que não diz como se vive os espaços 

mas que se abre á escuta das várias possibilidades de percorrer o 

espaço social. (VENTURA, 2011). 

 

Outro exemplo que surge na continuidade dos temas abordados. A 

regeneração de Poynton Town Center 15 principalmente a intervenção 

na rua principal Park Lane, explora as implicações para outras vilas e 

cidades que lutam para lidar com o impacto do tráfego. ( BRITTON, 

1013)  

Fig.27   Planta de proposta da regeneração de Poynton Town Center  

(http://www.urbanmovement.co.uk/blog/low-speed-steady-flow-in-poynton-oli-davey/) 

                                                           
15 http://www.urbanmovement.co.uk/blog/low-speed-steady-flow-in-poynton-
oli-davey 

Fig.25 e 26 Fotomontagens do 

projeto 

(http://divisare.com/projects/162436-
VaPP-architettura-Cesare-Ventura-

Gilles-Berrino-Matteo-Cesare-Parini-
Piazze-in-rete-per-ripensare-il-centro-

storico-di-Bernareggio) 
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O projeto baseou-se no uso de mecanismos de redução de velocidade 

desde o repensar no desenho viário, pavimentos com cores e 

texturas, os atravessamentos pontuais, vegetação e ainda a utilização 

de comércio e esplanadas, alterou a dimensão do espaço que agora 

ganhava outras proporções, confortáveis à escala humana. A proposta 

desenvolve um espaço partilhado com base no percurso sensitivo 

permitindo aos vários meios de transporte um caminho confortável 

partilhado entre todos. 

2.6.2. Placemaking, Sentido de Lugar 

 

A história das origens da humanidade é uma história do caminhar, é uma 

história de migrações dos povos e intercâmbios culturais e religiosos aos 

longos dos trajetos intercontinentais. É às incessantes caminhadas dos 

primeiros homens que habitam a terra que se deve o início da lenta e 

complexa apropriação e mapeamento do território. (CARERI, 2002, p.44) 

Os pontos de referência ajudaram o homem desde cedo a definir o 

seu espaço como um mapa em que os percursos surgem na união de 

pontos de interesse identitários. 

 

O espaço público abandonado e descaracterizado perde os seus 

pontos e referência e os percursos resultando para o peão como uma 

caminhada descontínua, confusa e insegura. É como se o tempo e a 

história fossem atualizados ao caminhá-los, voltando a percorrer os 

lugares e os mitos ligados a eles numa deambulação musical ao 

mesmo tempo religiosa e geográfica. (CARERI, 2002,p.44) 

 

Através do estudo do comportamento das pessoas no espaço público por 

parte de PPS-Projects for Public Spaces surge em um conceito ligado a 

transformação e criação de lugares, Placemaking. Placemaking é um 

movimento silencioso que reinventa espaços públicos como o coração 

de cada comunidade, uma abordagem transformadora, que inspira as 

pessoas a criar e melhorar os seus locais públicos. 

(LOURENÇO,2014)  

Fig.28 Imagem da reportagem, 

Poynton 

Regenerated(https://www.youtube.co

m/watch?t=802&v=-vzDDMzq7d0) 

 

Fig.29 “What if we organized 
the city so every department 

was working for place?”, 
Placemaking training 

(http://www.pps.org/reference/toward-
place-governance-civic-infrastructure-
placemaking/) 
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Fig.30 “What is placemaking?” 

(http://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/) 

 

 

O conceito surge do reconhecimento da importância do espaço 

público como um ingrediente vital no sucesso na transformação de 

lugares em espaços sociais, ajudando a construir um sentido de 

comunidade, civismo, identidade e cultura. Placemaking fortalece a 

conexão entre as pessoas e os espaços que eles partilham, não só 

altera o lugar existente, como inspira as pessoas a criarem e 

melhorarem continuamente o seu espaço público fortalecendo a sua 

relação com a comunidade e com o espaço que estas partilham. 

Enraizada em participação baseada na comunidade, Placemaking 

envolve o planeamento, design, gestão e programação dos espaços 

públicos. (LOURENÇO, 2014) 

 

Fig.31 Intervenção em um 
cruzamento pelo projecto The City 

Repair 
(http://www.cityrepair.org/mission/) 
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O City Repair Project (Community, Permeaculture, Urban-Planning) é 

um projeto que nasceu em Portland com base no movimento 

Placemaking que procura criar uma noção de segurança na 

comunidade através do desenvolvimento das interações humanas e a 

natureza.16 O City Repair Project promove comunidades prósperas, 

inclusivas e sustentáveis através da recuperação criativa do espaço 

público.17As atividades vão desde intervenção no espaço público, à 

permacultura e à construção natural. 

 

Adjacente á segunda estação mais movimentada de Toronto no 

Canadá, surgiu um projeto criativo com origem no conceito de 

Placemaking. Uma porta de entrada para a região onde chegavam e 

partiam centenas de transeuntes todos os dias. O espaço era estéril, 

sem graça o que sobressaia eram as faixas de estacionamento 

congestionado. The Porch em  30th Station rapidamente se tornou um 

dos lugares públicos mais animados em Filadélfia, com comodidades 

como assentos abundante, plantações sazonais vibrantes, 

performances, aulas de fitness e uma variedade de eventos 

especiais.18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 http://www.cityrepair.org/mission/ 
 
18 https://www.stlouisfed.org/publications/bridges/summer-2013/creative-
placemaking-strategically-shaping-the-character-of-a-community 

Fig.32 Intervenção em The Porch 
at 30th St. Station 

(https://www.stlouisfed.org/publication
s/bridges/summer-2013/creative-

placemaking-strategically-shaping-the-
character-of-a-community/) 
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3.1. Enquadramento Territorial 

 

O concelho de Sintra é um dos dezasseis do Distrito de Lisboa. 

Segundo os censos de 2011 (INE, 2012) Sintra, Lisboa, Vila Nova de 

Gaia e Porto são considerados os quatro municípios mais populosos 

do país (figura. 36) .Segundo a mesma fonte a população residente no 

concelho em 2011 era de 377.835 hab, colocando o Município de 

Sintra num contexto que equivale a 4% da população total nacional e 

a 13% dos habitantes de toda a Área Metropolitana de Lisboa. 

                                                         Censos 2011 

              

                 

 

 

 

 

 

Indivíduos 

Fig.34 Os dez municípios mais populosos de 2011 (INE,2012) 

Sintra, apesar de ser um dos centros urbanos mais populosos de 

Portugal, tem recusado ser elevada ao estatuto de Cidade. 19Talvez 

numa afirmação da imagem de marca do território tal qual é, uma Vila 

que conta o uso do território ao longo do tempo, por diversas 

comunidades. Sintra abrange diversas escalas de ocupação desde 

aglomerados urbanos, vilas, aldeias, localidades e sítios. As diversas 

civilizações que por ali atravessaram  deixaram testemunhos de quase 

todas as épocas da história portuguesa. Sintra é um verdadeiro 

Tesouro Histórico, onde se encontram vestígios desde a idade do 

Bronze às diversas épocas da História de Portugal, sem descurar a 

época romana e a ocupação muçulmana. 20 

                                                           
19 http://www.uccla.pt/membro/vila-de-sintra 
20 http://www.uccla.pt/membro/vila-de-sintra 

Fig.33 Enquadramento Sintra na AML 

 

Fig.35 Localização da Freguesia de Colares 
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A inclusão da Vila de  Sintra como paisagem cultural pela UNESCO 

em 1995, trouxe uma nova visibilidade de Sintra ao mundo. O cargo 

nobre pela qual a Vila de Sintra era agora distinta e trouxe novos 

investimentos locais que ajudaram ao desenvolvimento da zona 

histórica, conferindo-lhe uma nova centralidade, mas também trouxe 

grandes responsabilidades. A área agora tomada como protecção 

prioritária revela as autênticas imagens cénicas de uma enorme 

beleza, mas talvez por consequência, as que circundam tornam-se 

inacessíveis e muitas delas descaracterizadas, ofuscada pela 

grandeza dos novos centros de interesse . 

Segundo os censos de 2011 Colares registou 7.628 habitantes. 

Abraçada pela Serra de Sintra , pela costa atlântica e pela ribeira de 

Colares, o território da Vertente norte da Serra de Sintra é tão diverso 

que permite experiênciar paisagens Litorais, Florestais, Agrícolas e 

Serranos( fig.36). 

Fig.36 Localidades, aldeias e sítios que compõem a Freguesia de 

Colares 
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Fig.37 Fotografia Aérea 

O mapa da Hispometria (fig.38) e dos declives (fig.39) mostra que o 

território de Colares é essencialmente plano a norte, com exepção da 

zona litoral e a área da Serra de Sintra a sul. A barreira de 

condensação criada pela serra de Sintra e a proximidade do Oceano 

Atlântico acentua a ocorrência de precipitação. Através de uma 

análise SIG(fig.40)com base na  Carta Geológica de Portugal 

Continental (LNEG) (fig.41) e no relatório PNSC , a perigosidade de 

cheias rápidas é elevada sobretudo pelas características na margem 

esquerda da ribeira de Colares. (fig.42).As reduzidas amplitudes 

térmicas e a elevada humidade caracteriza o micro-clima tão 

emblemático da paisagem Sintrense. A singularidade do clima e a 

abundância de muitas linhas de água (fig.43) em Colares trouxeram 

condições favoráveis a formação de solos férteis. 
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Fig.38 Hipsometria da freguesia de Colares 
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Fig.39 Mapa de declives da freguesia de Colares 
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Fig.40 Conformação Geológica com base na Carta Geológica Portugal 

Continental (LNEG)  
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Fig.41 Análise SIG (linhas de cumieira e festo, pontos dominantes, 

drenagem superficial) 
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Fig.42 Análise SIG (zona de perigo de cheia rápida e inundação) 
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Fig.43 Topografia e linhas de água 



47 
 

Colares, foi uma importante região vinícola Portuguesa pelo cultivo da 

vinha casta Ramisco em solo arenoso, foi um dos vinhos mais 

servidos à mesa a partir de 1865 quando a praga das filoxeras 

invadiram as vinhas de todo o país. Actualmente o Vinho de Colares, 

já produzido por uma minoria de vinicultores ainda é conhecido, mas 

já não têm o impacto de outrora.  

 

Na figura 45 é possível ver que o território de Colares está dividido em 

dois tipos de produção. A zona 1 abrange o espaço agrícola  com 

cultivo feito em terraços. O solo tem propriedades minerais 

significativas associadas à argila, para além de que a argila não 

permite que a água do solo evapore criando um ambiente mais 

húmido.  

Fig.45 Análise dos dois principais tipos de produção agrícola  

Fig.44 Fotografia de uma área de cultivo da 

zona 1, Almoçageme 
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O facto de não existir vegetação densa neste espaço, favorece a 

exposição solar, equilibrando a temperatura do solo. 

Comparativamente a zona 1 é uma zona mais protegida do vento 

dominante NW. O cultivo favorável para solos aráveis com estas 

características podem ser desde citrinos, uvas, azeitonas, entre 

outras. Já conhecidos existem o Limoeiro de Colares e a Vinha 

Ramisco. 

 

A zona 2 é um espaço agrícola bastante diferente da zona 1. Aqui as 

propriedades minerais e químicas do solo são mais ricas, tornando-o 

mais fértil. O curso do rio ao longo dos tempos acabou por depositar 

diversos tipos de sedimentos, enriquecendo o solo. O cultivo favorável 

abrange a uva, a pêra, a maça, a nêspera entre outras. Já conhecidos 

existe a produção de Maça Reineta, o Pêssego Rosa, a Pêra Pérola e 

a Pêra Parda. 

 

Apesar do sabor único , a queda de produção na década de 60 e a 

especulação imobiliária  levou ao abandono deste método de cultivo. 

A zona compreendida entre Almoçageme e a Praia das Maçãs, 

considerada o “solário” da vinha de Colares, tem vindo a sofrer 

alterações com a substituição por construções para habitação. 

(POPN-SC , 2008)21 Os incentivos para recuperar da vinha de Colares 

parece estar a despertar interesse para o investimento na 

recuperação da produção da casta Ramisco.  

 

O abandono agrícola em todo o território também aconteceu em 

Colares. Esta paisagem encontra-se em rápida mutação, com uma 

agricultura em pequenas parcelas em lento e progressivo abandono, 

os matos dominados por carrasco invadem os campos e alguns vales 

mais declivosos. ( POPN-SC , 2008)22 

Apesar de ainda muito procurados os produtos característicos de 

Sintra, baseados em métodos tradicionais de cultivo, os crescentes 

                                                           
21

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ordgest/poap/popnsc/popns
c-doc 
22

 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ordgest/poap/popnsc/popnsc-
doc 
 

Fig.46 Fotografia de uma área de cultivo da 

zona 2,Ribeira de Colares 

(https://clubevinhosportugueses.wordpress.c

om/2015/03/01/rotas-dos-vinhos-lisboa-

bucelas-carcavelos-e-colares-2/ 
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investimentos em marcas de produção biológica trazem novas formas 

de abordar a produção agrícola. 

 

Em comparação com outras áreas do concelho de Sintra, Colares 

caracteriza-se por zonas pouco urbanizadas onde o edificado 

existente (fig. 47) é maioritariamente disperso. O mapa dos usos do 

solo (fig.48), feito com base na fotografia aérea indica que a  mancha 

verde permeável dividida entre florestal agrícola e silvestre é muito 

superior a mancha edificada. A ocupação da população ao longo do 

tempo , como se pode observar no mapa evolução urbana e tendência 

de crescimento (fig.49), permite concluir que aconteceu em áreas com 

menor declive, maior presença de água e ainda associada ás 

principais vias de circulação. 
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Fig.47 Edificado existente na freguesia de Colares  
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Fig.48 Evolução urbana e tendência de crescimento na freguesia de Colares  
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Fig.49 Hierarquia viária na freguesia de Colares 
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3.2.Instrumentos de gestão territorial 

 

A análise dos vários instrumentos presentes no Parque Natural Sintra 

Cascais define as guias de forma como cada um dos planos poderá 

ou não influenciar os estabelecimentos de projetos em Colares. 

 

3.2.1 PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL 

SINTRA-CASCAIS 

 

O POPN-SC é um instrumento que surge com a necessidade gerir a 

paisagem e o território. A construção imobiliária e a pressão 

urbanística veio agravarem ao longo do tempo a preservação da 

paisagem dentro da área protegida do Parque Natural. A classificação 

de um parque natural visa a proteção dos valores naturais existentes 

contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional, e a adoção 

de medidas compatíveis com objetos da sua classificação (artigo 17º).  

Em relação às práticas agrícolas o POPN-SC refere que é da maior 

importância desenvolver acordos com os agricultores visando a 

recuperação das atividades agrícolas tradicionais (…) com o recurso á 

certificação destes produtos, e de acordo com o regime de proteção 

definido para cada área (artigo 32º,6). 

O POPN-SC no artigo 41º define que em caso de conflito com o 

regime previsto noutros instrumentos de gestão territorial em vigor, 

prevalece o regime constante do presente plano especial de 

ordenamento do território. 

Relativo a Almoçageme (fig.50) o plano define um nível de Proteção 

Parcial Tipo II e III bem como Complementar Tipo I e II, estando 

sujeita a várias normas que limitam a execução de novos projetos 

neste local. A zona definida como área urbana não abrangida pelo 

regime de proteção parece dar espaço a uma expansão de 

Almoçageme ao mesmo tempo que tenta controlar a dispersão. 
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3.2.2 REN 

 

A REN é um instrumento de política sectorial de âmbito nacional. A 

REN a fim de garantir a proteção de ecossistemas é uma estrutura 

biofísica que integra as áreas que pelo seu valor e sensibilidade 

ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais 

são objeto de proteção especial. A REN é uma restrição de utilidade 

pública. Às áreas integradas em REN aplica-se um regime territorial 

especial que estabelece condicionamentos à ocupação, uso e 

transformação do solo e que identifica os usos e as ações compatíveis 

com os objetivos da REN para os vários tipos de áreas integradas.23 

Sidónio Pardal (2006) em A Apropriação do Território, Criticas aos 

Diplomas da REN e a RAN, diz-nos:  

A REN é um instrumento político de controlo da economia do território 

e não tem qualquer efeito positivo sobre a conservação da natureza. 

(…) A REN ao ter o poder de inviabilizar e viabilizar projetos acabou 

por decidir o acesso privilegiado dos empreendimentos imobiliários, 

acabando por não defender os valores naturais inicialmente 

estipulados. 

3.2.3.RAN 

 

A RAN é um instrumento de política sectorial que programa e 

concretiza as políticas de desenvolvimento económico e social com 

incidência espacial, determinando o respetivo impacte territorial. 24 

 

A RAN é um instrumento que vem disponibilizar informação para o 

agricultor com o intuito de defender e proteger as áreas de maior 

aptidão agrícola e garantir a sua afetação á agricultura (artigo 1º), 

procurando a valorização e proteção da paisagem através das 

estruturas agrárias. A RAN surgiu de novas preocupações emergentes 

na valorização do território agro-florestal apostando na preservação, 

restringindo o controlou o uso do solo agrícola de tal forma que 

acabou por estrangular a exploração agrícola. A conservação da 

                                                           
23 http://www.ccdr-lvt.pt/pt/planos-regionais-de-ordenamento-do-territorio-prot/450.htm 
24 http://www.dgadr.mamaot.pt/ambord/reserva-agricola-nacional-ran 
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paisagem é a expressão de uma cultura identitária de uma população 

e o seu desenvolvimento que só acontece com o seu uso estabilizado, 

o que depende do bem-estar e da prosperidade dos agricultores. 

(PARDAL, 2006). Apesar das grandes restrições à construção, a RAN 

pode admitir projetos que sejam de iniciativa privada de interesse 

público. 

A disponibilização dos espaços agrícolas para os agricultores não foi 

resolvida pela lei da RAN tal como está configurada, pelo contrário, 

constatamos queixas generalizadas de agricultores que se sentem 

impedidos, pela RAN, de poderem continuar a atividade agrícola nas 

suas explorações. Muitas famílias que viviam e gostavam de continuar 

a viver no campo, exercendo a atividade agrícola a tempo parcial, 

foram obrigadas a abandonar a sua casa e a exploração agrícola 

porque as condições da habitação eram intoleráveis (casa exígua, 

desconfortável). (PARDAL, 2006) 

A crescente dificuldade por parte da população ativa neste sector em 

conseguir a aprovação para as obras de melhoramento do espaço 

rústico e a dificuldade na reconversão de usos em terrenos levou ao 

abandono dos terrenos e projetos de vida no campo. 
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Fig.50 Sobreposição do edificado existente, a hipsometria e a POPN-SC que 

se encontra em vigor 
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Fig.51 Sobreposição do edificado existente, a hipsometria e a REN que se 

encontra em vigor 
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Fig.52 Sobreposição do edificado existente, a hipsometria e a RAN que se 

encontra em vigor 
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3.2.4 PDM 

 

O PDM que se encontra em vigor foi aprovado em Setembro de 

1999.O PDM define a ocupação do uso do solo, estipulando mediante 

determinadas condições quais são as atividades a desenvolver ou a 

propor que possam ser permitidas.  

O novo PDM encontra-se em revisão. A apresentação dos principais 

eixos do Modelo de Desenvolvimento Territorial que enquadra o 

processo de revisão do PDM decorreu no dia 5 de Março de 2015. O 

presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta avançou dizendo que o 

plano deve Corrigir os erros do passado ainda suscetível de correção, 

não insistindo em soluções que se mostraram prejudiciais à qualidade 

de vida das pessoas e das famílias (…) deve defender o conceito de 

direito ao território e não o direito à construção.¹ As principais 

problemáticas abordadas foram a habitação social; identificação da 

população urbana com o concelho; insegurança; abandono agrícola e 

o afastamento da população da administração local. 25  Os eixos 

estratégicos passam por preservar o património e da identidade; 

Valorizar os recursos existentes; Otimizar o solo urbano e redes, como 

suporte à qualidade de vida e apoiar uma economia dinâmica, 

inovadora e competitiva.26 

As novas diretrizes do PDM vêm de encontro a uma preocupação com 

um território tão diverso, que ao funcionar em conjunto gera uma 

cadeia de valor. Ao fomentando um desenvolvimento económico dos 

espaços sustentável baseado na sua identidade, fortalece o tecido 

social.   

3.2.5 PROT-AML SINTRA 

 

O Plano Regional de Instrumentos do Território é um instrumento de 

desenvolvimento territorial que estabelece estratégia de âmbito 

nacional de desenvolvimento local, tornando-se fundamental para a 

                                                           
25 http://assembleiamunicipal.cm-sintra.pt/component/phocadownload/category/40-modelo-de-
desenvolvimento-territorial-de-sintra-relatorio 
26 http://assembleiamunicipal.cm-sintra.pt/component/phocadownload/category/40-modelo-de-
desenvolvimento-territorial-de-sintra-relatorio 
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definição dos programas confinados pelos Fundos Estruturais e de 

Coesão da União Europeia. O PROT-AML está definido por áreas que 

se denominam por UT (Unidades Territoriais). 

Na referência feita ao POPN-SC 27no PROT-AML é dito: 

O Parque Natural de Sintra-Cascais foi criado, em 1981, como Área 

de Paisagem Protegida de Sintra Cascais e reclassificado como 

Parque Natural em 1994, na sequência da criação da RNAP (Rede 

Nacional de Áreas Protegidas), considerando que a faixa litoral de 

Cascais à foz do Falcão, no extremo nordeste do concelho de Sintra, 

zona de grande sensibilidade pelas suas características 

geomorfologias, florísticas e paisagísticas, estava sujeita a intensa 

pressão urbana e consequente degradação carecendo de 

intervenções apropriadas.  

3.2.6 REDE NATURA 2000 

 

A Rede Natura 2000 é um plano sectorial de âmbito nacional que 

engloba um extenso número de habitats e espécies. Atualmente a 

Rede Natura é o principal instrumento para a conservação da 

natureza na União Europeia. 28  Surge da necessidade de gerir e 

preservar os valores ecológicos. Do ponto de vista de ordenamento e 

planeamento territorial a regulamentação não impõe restrições, no 

entanto existem algumas proibições na realização de obras na 

abertura e extensão das novas vias de comunicação que limitam de 

forma estranguladora o crescimento gradual de uma população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 http://www.ccdr-lvt.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=54 
28 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000 
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Fig.53 Sobreposição do edificado existente, a hipsometria e a PMD SINTRA 

que se encontra em vigor 
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3.3.Estratégia para o Território Rural de Colares 

A estratégia para o Território de Colares tem com principal 

objectivo criar, dinamizar, divulgar a diversidade deste território 

rural com base na valorização da identidade e do património das 

diferentes comunidades que dela fazem parte. 

As paisagens, identidade cénica de cada cultura, baseia-se na 

relação como o homem habita, percorre e se movimenta no 

território. A comunidade é quem cria, modifica e se adapta o 

património natural, cultural e histórico. Cada espaço cultural é 

tão singular e distinto que por vezes torna-se difícil manter uma 

coesão no território. 

O desenvolvimento do território rural de colares baseia-se na 

valorização do potencial endógeno por parte da comunidade. O 

aproveitamento dos recursos naturais locais capta novas formas 

de competitividade através da capitalização da identidade e da 

cultura local.  Com a tomada de consciência do seu potencial, a 

comunidade sente-se estimulada e torna-se mais receptiva ao 

investimento externo. O desenvolvimento do território rural  

direciona-se para o desenvolvimento comunitário integrando 

apoios baseados na proximidade entre as populações. O 

cooperativismo e a cidadania activa contribuem para o papel 

transformador do indivíduo em comunidade. 

A estratégia desenvolver-se-á por etapas; numa primeira fase 

são formuladas análises  á escala da freguesia de Colares com 

o intuído de compreender de que forma as comunidades 

ocuparam o território .As actividades económicas(fig.54), sociais 

e culturais associada e os percursos simbólicos. Estabeleceram-

se 5 critérios geradores de atratividade (fig.55) que 

possibilitaram perceber a actual capacidade de atractividade do 

território.  
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Fig.54 Análise das atividades geradoras de atratividades em Colares com 

base na localização do espaço público de valor comunitário 

 

Fig.55 As atividades geradoras de atratividade definem um percurso de 

interesse que conecta o território 
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A segunda fase surge com a pergunta: Para além das 

características económicas, sociais ou culturais que se 

desenvolvem no local , o que é também gera atratividade? 

A resposta a esta questão acaba por definir o desenvolvimento 

do trabalho. A qualidade do espaço público é uma mais valia 

imprescindível para que a comunidade tenha capacidade de 

gerar atratividade no território. O espaço público é o palco da 

maior parte das vivências sociais, reconhecidas como formas de 

identidade, que geram percursos simbólicos e atraem 

investimento, competitividade e prosperidade ao local.  

Como falamos de um território em maioria rural, é de extremo 

interesse que o espaço público se desenvolva numa relação de 

proximidade com as actividades económicas identitárias da 

região(fig.56). As áreas rurais que se destacam mais no território 

de Colares desenvolveram-se nas proximidade de ribeiras, 

nomeadamente Almoçageme, Várzea de Colares, Areais e 

Covão.  

Numa última fase desenvolvem-se planos de pormenor. 

Abrange apenas áreas rurais que carecem de um olhar urgente 

sobre o território.   

Actualmente estas localidades, apresentam um elevado 

potencial gerador de atractividade, no entanto o espaço público 

não se encontra preparado para receber novas dinâmicas de 

projectos futuros. Após as demarcações dos limites do plano 

define-se objectivos de actuação, sempre com base na 

valorização do potencial endógeno local, no bem estar das 

comunidades residentes, na resolução de questões ligadas à 

desvitalização do espaço público  e à carência de infraestururas 

de interesse comunitário.  
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Fig.56 Análise da relação de proximidade entre o espaço público de 

preferência à comunidade e as áreas agrícolas 
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Fig.57 Enquadramento e Localização dos Planos Pormenores em 

Colares 
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Fig.58 Delimitação do Plano Pormenor 

3.3.1 Plano Pormenor Ribeira de Colares 

Este plano abrange a área rural que se desenvolve na margem 

esquerda da Ribeira de Colares .  A proximidade entre Areais e 

Covão e as semelhanças do território , justificou que ambas as 

localidades fossem propostas no mesmo plano. 

 

0                    200                      400m 

 

Fig.59, 60 e 61 Desenhos dos ambientes existentes na Ribeira de Colares 
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Quadro nº1 Diagonóstico e Programa para a Ribeira de Colares 

 

Fig.62 Elementos de destaque da Ribeira de Colares 
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Fig.62 

 

 

Fig.63 Espaço público e agrícola desvitalizado 

 

 

 

Fig.64 Proposta 
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Fig.65 Delimitação do Plano de Pormenor Várzea de Colares 

3.3.2 Plano Pormenor Várzea de Colares 

A área da Várzea de Colares desenvolve uma planície de 

inundação quando o limite do curso de água da ribeira é 

ultrapassado. A possibilidade da ocorrência de cheias trouxe 

formas completamente distintas de habitar o território, 

justificando a importância de realizar uma proposta distinta do 

Plano Pormenor Ribeira de Colares. 
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Fig.66 e 67 Desenhos dos ambientes existentes na Várzea de Colares 
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Quadro nº2 Diagonóstico e Programa para a Ribeira de Colares  

Fig.63 

 

 

Fig.68 Elementos de destaque da Várzea de Colares 
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Fig.69 Espaço público desvitalizado 

 

 

Fig70 Proposta 
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Fig.71 Delimitação do Plano de Pormenor Almoçageme 

3.3.3 Plano Pormenor Almoçageme 

 

O núcleo habitacional primitivo desta aldeia desenvolve-se em círculo, 

a partir de uma densa malha urbana, sugerindo antigas origens, com 

as suas tortuosas e estreitas ruas. Ao longo dos séculos, casarios raiz 

vernacular solidamente erguido em mouriscos, foi-se espraiando pela 

encosta, cercado por pequenas hortas, pomares e vinhas que 

humanizam a paisagem, conferindo-lhe uma ambiência 

verdadeiramente rural. (CAETANO, 1995) 

 

Não se têm conhecimento da primeira população a fixar-se na que 

hoje chamamos de Almoçageme. Almoçageme é uma aldeia, rica em 

recursos naturais, entre a serra e o mar num dos maiores espaços de 

cursos de água e os solos férteis poderá também ter sido 

determinante para a fixação sedentária da população neste local.  

No século XVIII ergueu-se a capela que ainda se mantém, a Igreja 

Nossa Senhora da Graça. Ainda hoje se celebra com muito apreço 

durante oito dias, no primeiro mês de Outubro as festas em honra à 

Nossa Senhora da Graça. No século XIX Almoçageme atravessa um 

grande desenvolvimento agrícola com grandes variedades de 

espécies hortícolas e frutícolas. Ainda hoje a pera rosa, a maça 

 

0                              200                          400m 

Fig.65 

 

 

Fig.72,73 e 74 Desenhos dos ambientes 

existentes em Almoçageme 
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reineta, a pera rocha e a uva de Ramisco são apreciadas e 

reconhecidas no entanto o crescente abandono agrícola traz 

dificuldades á minoria de agricultores que ainda sobrevivem ao 

estrangulamento da agricultura tradicional.   

O combate aos incêndios era muito recorrente nesta área e estava ao 

cargo da comunidade, foi então quando um grupo de homens bons 

decidiu - na esteira do espírito associativista que caracterizou o país, 

sobretudo na segunda metade do séc. XIX, quando muitas das 

associações de cariz cultural e/ou social promoveram corporações de 

bombeiros (CAETANO, 1995). O respeito pelos Bombeiros Voluntários 

de Almoçageme subsiste nos dias de hoje, sendo a banda filarmónica 

um elemento identitários da aldeia, que se apresenta em épocas 

festivas nos mercados locais. 

Almoçageme atualmente é uma área rural desvitalizada, caracterizada 

pela baixa densidade populacional e a fraca atividade económica. No 

entanto, a paisagem cénica de uma outrora comunidade rural ainda 

permanece relevando o encanto a quem visita. O largo de 

Almoçageme, a praia da Adraga, o comércio local e as feiras assíduas 

de produtos agrícolas locais trazem vivências comunitárias únicas. 

 

Quadro nº3 Diagnóstico e Programa nos temas de identidade local para 

Almoçageme  

 

Fig.75e 76 Desenhos dos ambientes 

existentes em Almoçageme 
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Quadro nº4 Diagonóstico e Programa nos temas de de Agricultura e 

Mercados para Almoçageme   

Quadro nº5 Diagonóstico e Programa nos temas de Espaço Público de 

intresse á comunidade para a Almoçageme   

Quadro nº6 Diagnóstico e Programa nos temas de participação activa para 

Almoçageme 

Fig.63 
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3.4 Estratégia de atuação proposta para a 

revitalização de Almoçageme 

 

Iniciou-se um plano de ação através da definição de objetivos 

estratégicos que viessem dar resposta às principais problemáticas 

existentes em Almoçageme. O abandono da principal atividade 

geradora de economia, a agricultura, levou á desvitalização do espaço 

rural de Almoçageme. A permanência de métodos e abordagens 

tradicionais no cultivo levou ao estrangulamento da economia local.  

Esta estratégia está assente numa visão de revitalização, 

requalificação e revalorização de Almoçageme, promovendo a 

dinâmica do espaço público rural tornando-a um polo de gerador de 

atratividade no território de Colares. 

Os principais objectivos desta estratégia são: 

i)Valorizar a população residente, ao adaptar o espaço público ás 

suas reais necessidades; 

 ii)Promover uma melhor qualidade de vida aos habitantes ao criar um 

acesso igualitário ao território; 

iii) Construir um tecido urbano consolidado e atractivo em 

Almoçageme; 

 

iv)Preservação da paisagem natural com base incentivo ás práticas 

sustentáveis da actividade agrícola; 

v)Identificar quais são as potencialidades dos produtos locais, 

fomentando a certificação de qualidade dos produtos; 

vi)Criar e apoiar uma imagem de marca local coesa; 

 

vii)Incentivar projectos de cooperação e associação comunitária que 

visem valorizar os recursos endógenos; 

 



77 
 

viii)Apoiar uma economia dinâmica e competitiva , com base nos 

circuitos curtos agro-alimentares e na venda directa em feiras e 

mercados de produtos locais; 

Em uma primeira fase , será realizado um levantamento da ocupação 

agrícola existente contactanto os proprietários dos terrenos agrícolas 

para que possa estabelecer com maior precisão quais são as áreas 

que poderão concorrer para a dinamização do tecido produtivo, 

actualmente desocupados ou em estado grave de degradação. Após o 

levantamento dos dados torna-se necessário redimensionar as 

unidades produtivas agrícolas, informando a comunidade e os 

interessados na possiblidade de conjugar os arrendamentos rurais a 

projectos compatíveis com a preservação do meio natural com base 

no cooperativismo e associativismo agrícola. O voluntariado e a 

divulgação da informação em rede com o recurso á tecnologia e às 

redes sociais são de extrema importância  e devem ser incentivados 

de forma a possibilitar um desenvolvimento rural baseado em 

parcerias e na participação por parte da população. 

A segunda fase consiste na remodelação do perfil viário ao longo de 

Almoçageme com base no espaço partilhado entre todos. Esta 

remodelação acontece também por etapas. Inicia-se no  Largo de 

Almoçageme estendendo-se  ao espaço público envolvente e na 

entrada principal de Almoçageme com implantação de um 

equipamento de valor comunitário, o Mercado da Fonte . De seguida, 

propõe-se a requalificação do espaço público ao longo das vias de 

maior importância. Aposta-se no redesenho do espaço viário ao criar 

atravessamentos pedonais que se distinguem pela materialidade do 

pavimento, através da implantação de medidas de abrandamento de 

velocidade, ao criar apontamentos de espaços de estar ao longo dos 

percursos pedonais simbólicos e ainda ao propor parques de 

estacionamento dissuasores junto aos elementos de destaque em 

Almoçageme. 

A terceira fase baseia-se na implantação de circuitos curto agro 

alimentar permitindo a associação de pequenas unidades de 

transformação. A transformação dos produtos agro alimentares no 

local  é uma das forma de gerar e reter valor, promovendo o emprego 

 

Fig.77 Esquema das maiores áreas agrícolas em 

Almoçageme 

Fig.78 Esquema das áreas sujeita a requalificação 

do espaço público 

 

Fig.79 Esquema da localização dos principais projetos 

a desenvolver em Almoçageme 
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e a fixação da população. Baseado nas relações de venda directa e 

de proximidade, esta medida reforça a viabilidade económica de 

pequenos e médios projectos de produção agrícola ou artesanal. 

A quarta consiste na implantação de um projecto piloto, a Quinta 

Biológica de Almoçageme. Este projecto propõe um conjunto de usos 

com base na produção agrícola fomentando a sua expansão. A quinta 

abrange  desde hortas comunitárias, o Banco de Sementes de cultivo 

para que possa ser continuada a tradição genética em Almoçageme, 

uma Sede de Coordenação das Actividades Agrícolas e uma escola 

técnica agrícola e hoteleira. São ainda propostas zonas de estar com 

cafés e esplanadas  para que quem visite Almoçageme possa também 

comtemplar o espaço. 

A última fase baseia-se na aplicação do conceito de Placemaking. 

Convidando a comunidade a participar em actividades, gestão e 

planeamento de espaços seguros e criativos para um melhor bem 

estar da população.  Estas actividades assentam na dinamização do 

espaço comunitário de Almoçageme, onde se apresentam três 

principais acções. Os Sabores de Almoçageme é uma acção a 

desenvolver com a comunidade no Mercado da Fonte em que os 

produtores locais podem dar a conhecer os seus produtos. Em relação 

à proposta do Dia de Horta, esta acção convida os locais e os 

interessados a conhecerem Quinta Biológica de Almoçageme ,as suas 

hortas comunitárias e ai desenvolverem actividades de valor 

pedagógico. Em relação ao Largo de Almoçageme surge Almoçageme 

Cultural,  com  a proposta de actividades sociais coordenadas pela 

banda filarmônica dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme com a 

Sociedade Recreativa de Almoçageme, para que possam criar em 

conjunto com a população actuações de valor cultural.  

 

 

 

 

 

Fig.80 Esquema das principais áreas de produção e dos 

principais pontos de escoamentos dos produtos locais 
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Fig.81 Esquema em planta da Quinta Biológica de Almoçageme 
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3.5 Zonas de Enfoque 

Nesta proposta fez-se a pormenorização de duas zonas. O projeto 

Mercado da Fonte e o Largo de Almoçageme, por ser um valor para a 

comunidade de Almoçageme. 

 

Fig.82 Fotografia panorâmica da actual área de intervenção para o Mercado 

da Fonte 

 

3.5.1 Mercado da Fonte 

O Mercado da Fonte surge como parte integrante da proposta urbana 

para Almoçageme.  

 Como já vimos anteriormente, as feiras são atividades assíduas desta 

aldeia, no entanto não existe nenhuma estrutura de suporte 

estritamente dedicada ao escoamento de produtos locais. A proposta 

deste equipamento surge em uma localização estratégica. Este 

espaço expectante, atualmente constitui o principal acesso, através da 

Nacional 247, á aldeia de Almoçageme. Achou-se pertinente a 

localização, 400 metros do Largo de Almoçageme visto que um 

mercado requer uma proximidade às vias de grande distribuição e ao 

mesmo tempo deve permitir um acesso pedonal confortável.  

O mercado surge numa forma rectângular com cerca de 1.347 m² que 

é complementado por um parque dissuasor de estacionamento de 30 

lugares. O equipamento define-se por uma implantação térrea em que 

o acesso principal é feito por uma rampa que serve 4 bolsas, 

compostas por 10 bancadas húmidas e 14 bancadas secas. O espaço 

é dividido por pequenos muros que permite a organização do espaço 
Fig.84 Desenhos de estudo do Mercado da 

Fonte 

 

 

Fig.83 Esquema relativo á organização da 

evolvente do espaço proposto 
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de venda. A divisão por muros de 60 cm que permite ainda ter uma 

visão panorâmica sobre o mercado por em qualquer ponto em que se 

esteja no piso térreo, fomentando as relações de proximidade. Todo o 

espaço se desenvolve entre rampas e escadas permitindo um acesso 

igualitário ao espaço. À cota inferior, a 3,50 m do piso térreo 

localizam-se as instalações sanitárias acessível também por rampa e 

por escadas. 

O mercado surge como parte do percurso simbólico proposto para 

Almoçageme, vinculando a identidade deste território. Organização do 

espaço permitiu criar percursos secundários e principais que 

protegessem o peão da circulação viária que envolve o espaço. 

Os espaços de estar acompanha pontualmente o equipamento, quer 

na proximidade com a área verde quer na proximidade dos locais de 

venda. Esta consideração surge da ideia de que o equipamento é um 

elemento de enorme importância comunitária e que por isso deve 

estar aberto às diversas dinâmicas das ações sociais, que aí se 

desenrolam.  

A proposta do edifício aberto permite que o clima Sintrense e o seu 

ocasional nevoeiro penetrem sensorialmente na própria estrutura. A 

cobertura assume uma inspiração no edificado envolvente, com uma 

configuração de quatro águas em cruz, procurando uma estética que 

subtilmente se diferenciasse e ao mesmo tempo respeitasse a escala 

rural do envolvente. A cobertura vem criar uma área de 

sombreamento para os locais de venda, para a circulação e para as 

áreas de lazer.  

A estrutura tipo pórtico assume uma repetição de elementos verticais 

numa malha retangular, onde o eixo longitudinal alinha-se com o eixo 

dos principais percursos interiores do mercado. A junção da estrutura 

com a cobertura difundisse em elementos oblíquos que procuram 

assemelhar-se aos ramos de uma árvore. 

 

 

 

 

Fig.85 Desenho de estudo dos percursos do Mercado 

da Fonte 

 

 

Fig.86 Estudo da cobertura do Mercado da Fonte 
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Fig.87 Esquema em planta do Mercado da Fonte 
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Fig.88 Esquema de circulação pedonal no Mercado da Fonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.89 Esquema de circulação viária no Mercado da Fonte 
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Fig.92 e 93 Cortes transversais perspéticos retirados da maquete virtual para o Mercado da Fonte 

 

 

Fig.90 e 91 Cortes longitudinais perspéticos retirados da maquete virtual para o Mercado da Fonte 
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Fig.94 Fotografia panorâmica da actual área de intervenção para o Largo de 

Almoçageme 

3.5.2 Largo de Almoçageme 

 

O Largo de Almoçageme é um marco histórico que foi acompanhando 

a comunidade ao longo do tempo nas suas diversas transformações. 

Aqui desenvolvem-se a maior parte das atividades económicas, 

acabando por definir a sua centralidade. A população, 

maioritariamente envelhecida passa aqui grandes horas do seu dia, 

abrigando-se nas poucas áreas de sombra que ali existem. 

Atualmente o largo é quase sempre o espaço de eleição para o 

estacionamento da população, descaracterizando-o. A localização 

estratégica acaba por definir o largo como um espaço de múltiplas 

funções. 

Este projeto surge como parte integrante da proposta urbana para 

Almoçageme. A requalificação do espaço público inspirou-se neste 

largo como um palco das relações sociais da comunidade. Circundada 

por elementos simbólicos, como a Adega Viúva Gomes, a Igreja 

Nossa Senhora da Graça, o Fontanário, o Cruzeiro, Coreto e o 

Cemitério de Almoçageme, a proposta enquadra todos os elementos 

de destaque. A requalificação do largo abrange uma área de 2.571 m² 

e veio redefinir a circulação espaço, mantendo a maior parte usos 

existentes, integrando a permanência de elementos histórico 

pontuando-o com zonas de contemplação. 

O recurso a percursos rampeados permite que não haja limites de 

mobilidade para os utilizadores, propondo um espaço público 

igualitário para todos. A utilização de diferentes materiais no 

pavimento permite definir espacialmente os percursos principais e 

Fig.95 e 96 Desenhos do atual Largo de Almoçageme 
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ainda propor funções secundárias ao largo. O largo desenvolve a sua 

organização de percurso com base na segurança do peão.  

A preservação dos Plátanos, parte do património natural de Sintra, foi 

uma linha condutora na definição do espaço. A proposta faz um 

enquadramento ao Fontanário e as torneiras existentes atualmente no 

Largo que servem a população. O sistema de drenagem das águas 

superficiais acontece ao integrar o escoamento superficial e conduta 

permitindo um contacto mais direto com o “elemento água”. 

O largo incentiva o uso de esplanadas, por parte da restauração, 

considerando-as como elementos de extrema importância na 

dinamização de um espaço público. A proposta procura suportar as 

diversas relações de encontro entre a população de modo a servir 

com dignidade a comunidade. 

 

Fig.97 Planta de proposta para o Largo de Almoçageme 
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Fig.98 Planta de proposta para o Largo de Almoçageme 
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Fig.99 Corte longitudinal retirado da maquete virtual para o Largo de Almoçageme 

 

 

Fig.100 Corte transversal retirado da maquete virtual para o Largo de Almoçageme 
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4.Conclusão Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

As paisagens de valor natural e histórico-cultural devem ser 

preservadas mas isso não significa que seja interdito o seu uso. Pelo 

contrário, o incentivo a projetos que preservem o uso do solo através 

de atividades com base nas boas práticas, por exemplo agrícolas, 

vem responder de forma adequada o problema da desvitalização de 

paisagens rurais. 

O acesso não igualitário ao espaço, que é da comunidade, traz 

profundas transformações no território. A segregação do espaço de 

interesse comunitário beneficia uma minoria na população que se 

isola, na maior parte das vezes, da participação ativa no local. Com o 

passar do tempo o espaço não é vivido perdendo a sua estrutura 

identitária. Ao perder a sua identidade, o individuo sente dificuldades 

em identificar-se com o espaço afastando-se progressivamente das 

dinâmicas sociais e deixa de se relacionar em comunidade. 

O potencial do cooperativismo e do associativismo é uma ferramenta 

de extrema importância na coesão dos indivíduos em comunidade e 

consequentemente das identidades locais de um território tão diverso. 

O reconhecimento do potencial de uma identidade que valoriza e 

capitalize a singularidade dos produtos locais foi o fio condutor deste 

trabalho. A comunidade que se identifica com o espaço de que faz 

parte, auto promove o seu território, abrindo-se ao investimento 

externo. 

Este trabalho não se baseou só na procura de uma forma de apoiar e 

gerar economia do território rural de Almoçageme como procurou 

responder á crescente procura por parte dos indivíduos, que aos 

poucos se volta para o campo 

.
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