
Transição para a Sustentabilidade Regional:

Consumo do Espaço 
Rural

Contexto  
O objetivo principal desta análise é 
compreender a) as principais motivações 
dos que praticam agricultura como estilo 
de vida, b) as mudanças que introduzem 
na gestão da sua propriedade e qual a 
sua atividade em relação à de agricultores 
exclusivamente orientados para o 
mercado mas, principalmente, c) quão são 
aceites pela comunidade agrícola e pela 
comunidade rural, e d) quão consideradas, 
aceites, e mesmo exploradas, são as suas 
opções de gestão, no âmbito do setor 
agrícola.

Nos três casos, a inovação diz respeito a 
uma nova forma de compreender e de 
se relacionar com o rural, na perspetiva 
dos proprietários e à escala da exploração 
agrícola; vai além da função rural 
convencional (pré-moderna) de produção e 
está, portanto, ligada à noção de transição 
rural multifuncional. As mudanças em 
curso no espaço rural e na forma como a 
sociedade se relaciona com este espaço 
levou ao surgimento de um misto de valores 

de consumo e de proteção associadas ao 
mesmo; contestando o antigo domínio 
dos valores de produção. Isto origina uma 
maior complexidade e heterogeneidade na 
ocupação rural – o que também se relaciona 
com novos paradigmas de gestão de terra 
agrícola. Os que fazem agricultura como 
estilo de vida têm outras prioridades além 
de gerar rendimento com a gestão da sua 
propriedade e podem por isso representar 
uma oportunidade para a valorização 
ou manutenção de funções ambientais 
e de amenidade, que são actualmente 
esperadas da paisagem agrícola. Ao mesmo 
tempo, este novo tipo de agricultores são 
residentes em áreas rurais e têm impacte 
nas estruturas sociais da sua comunidade 
rural.

O que mudou?
A escala temporal das três iniciativas não é a 
mesma: o caso Escocês data dos anos 70, o 
caso Português dos anos 90 e o caso Búlgaro 
dos últimos cinco anos apenas. A escala 
espacial é também distinta: uma pequena 
aldeia na Bulgária, uma área circundante 
a uma pequena cidade em Portugal e 
toda a região de Aberdeen na Escócia. Os 
processos estão então em diferentes fases, 
assumindo diferente relevância. Contudo, 
pode observar-se que existe uma mudança 
a nível da expansão da agricultura como 
estilo de vida no número de propriedades, 
e também no reconhecimento deste novo 
tipo de gestão de terra agrícola, pelas 
comunidades locais. É uma gestão diferente, 
na medida em que as motivações são muito 

Introdução
Esta análise trata do surgimento de novas formas de gestão da pequena propriedade, no âmbito do “lifestyle farming”, ou 
o que se pode designar por agricultura como estilo de vida: uma agricultura desenvolvida não como atividade orientada 
maioritariamente para a criação de rendimento e para a produção mas principalmente orientada para fins recreativos ou 
como determinante no estilo de vida rural, próxima da natureza e de hábitos mais saudáveis de consumo e de vida. 

Dos três casos considerados, um é formalmente organizado, na Bulgária, e os outros dois correspondem a processos 
espontâneos, na Escócia e em Portugal. O caso Búlgaro corresponde à associação Trinoga na aldeia de Zhelen, 50km a norte 
de Sofia, integrado no projeto Solidarno, uma iniciativa formalmente organizada a nível nacional e que desde 2005 tem vindo 
a promover a abordagem da Agricultura Apoiada pela Comunidade (Community Supported Agriculture – CSA) e a produção 
local dos alimentos. A iniciativa Escocesa foca a agricutura como estilo de vida  em Aberdeenshire: agregados familiares 
que gerem propriedades com menos de 10ha, para recreio e melhor qualidade de vida. O caso Português diz respeito à 
propriedade de pequena dimensão nos arredores de Montemor-o-Novo, a 100km de Lisboa, na região do Alentejo, cada 
vez mais ocupada por novos agricultores, frequentemente de origem urbana e cuja motivação para se instalarem é também 
muito frequentemente o estilo de vida.

Agricultura tradicional de pequena escala em Zhelen, localizado a 50 km de Sofia, Bulgária
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‘FarmPath’ (Farming Transitions: Pathways towards 
regional sustainability of agriculture in Europe) é um 
projeto de investigação colaborativo de 3 anos 
financiado pelo European Commission’s Seventh 
Framework Programme, que decorre de Março de 
2011 a Fevereiro de 2014. 

Para mais informações:

Veja o site do Projeto FarmPath:  

www.farmpath.eu

Contacte: 

Bulgária:   

Maryia Peneva, University of and National 

World Economy, Sofia, e  

Mariana Draganova, Bulgarian Academy 

of Sciences – Peneva_mm@yahoo.co.uk 

and meriliny@gmail.com

Escócia: 

Lee-Ann Sutherland, James Hutton Institute,  

Aberdeen – Lee-Ann.Sutherland@hutton.ac.uk

Portugal: 

Teresa Pinto-Correia e Carla Gonzalez, 

ICAAM / Universidade de Évora – 

mtpc@uevora.pt e cgonzalez@uevora.pt

Aprendizagens chave:
A principal força motriz deste processo  
de mudança é a procura generalizada  
na sociedade por valores associados ao 
bem-estar, saúde, ambiente, e natureza.  
A agricultura como estilo de vida também é 
facilitada pelo aumento da acessibilidade 
das áreas rurais e a mobilidade dos 
indivíduos, associado aos avanços nas 
tecnologias de informática que tornam 
o trabalho a partir de casa mais viável. O 
impacte em termos de área, na paisagem 
física, é limitado, mas a manutenção de 
uma paisagem viva em áreas que de outra 
forma seriam propensas ao abandono ou 
simplificação não deve ser subestimada. 
Adicionalmente, há um forte impacte sobre 
as comunidades rurais, uma vez que novas 
pessoas e novas ideias são introduzidas 
e criam novas dinâmicas e redes, muitas 
vezes mais informadas e conscientes 
de novas tendências sociais do que os 
habitantes locais.

O crescimento da agricultura como estilo 
de vida, nos casos Escocês e Português 
em particular, é um exemplo onde a 
mudança ocorreu na ausência de um 
‘movimento’ formal ou de iniciativa 
política. O setor agrícola não parece 
reconhecer essa abordagem e, como tal, 
ela tem-se desenvolvido sem regulação 
ou monitorização por decisores políticos 
agrícolas. Uma mudança que tem o 
potencial de influenciar o cuidado pela 
paisagem física, a consciência ambiental 
nas comunidades rurais, a introdução 
de inovações e o dinamismo social, não 
é reconhecida e é, assim, subvalorizada. 
Pelo contrário, o setor residencial, em 
particular o mercado imobiliário, está 
bem ciente deste processo e trata a 
pequena exploração agrícola como 
valiosos bens imóveis. Isto reduz ainda 
mais a probabilidade de as propriedades 
serem compradas para uso agrícola 
exclusivamente comercial. As explorações 
utilizadas para a agricultura como estilo de 
vida estão mais protegidas das flutuações 
de preços dos produtos e de outros riscos 
associados à produção agrícola mas são 

mais vulneráveis a mudanças no mercado 
imobiliário e na economia em geral.  

diferentes das dos agricultores comerciais, 
variando desde melhor qualidade de vida à 
proximidade com a natureza e a alimentos 
mais saudáveis.

Para além disso, as três iniciativas: a) 
são processos bottom-up; b) têm pouca 
ou nenhuma organização formal (sem 
organização formal nos casos Escocês e 
Português, algum nível de formalidade 
no caso da Búlgaro); c) podem derivar em 
novas formas de gestão da terra agrícola 
e criar novas formas de agricultura; d) 
pouco enfatizam a comercialização, ou 
criam mesmo uma ligação directa com o 
consumidor (numa lógica pós-produtivista), 
embora os agricultores como estilo de 
vida provavelmente usem o seu poder 
de compra nas áreas rurais; e) referem-
se a uma forma local de ocupação rural 
relativamente nova; f) criam novos tipos de 
relações sociais entre os atores envolvidos 
na iniciativa (no contexto local) e entre 
estes e outros atores locais (urbanos ou 
rurais); e g) envolvem primeiramente novos 
gestores de terra agrícola, que não se 
consideram a si mesmos agricultores. Estes 
novos agricultores geralmente são muito 
qualificados (educação formal – embora 
nem sempre em agricultura), com níveis 
de riqueza pessoal ou rendimento que 
possibilitam a compra de uma pequena 
propriedade.

Perspetiva geral da paisagem de Paião-Reguengo em Montemor-o-Novo, na região do Alentejo, Portugal. Esta  
paisagem de pequena propriedade, existente nos arredores das pequenas cidades e vilas, contrasta fortemente com 
a da grande propriedade caracterizada por uso silvo-pastoril extensivo, no latifúndio, que domina a região.

Dois residentes entrevistados na área de estudo 
(Paião-Reguengo). Em cima, José, originalmente da 
cidade de Évora, não tinha antecedentes na agricultura 
mas instalou-se como agricultor biológico já há 30 
anos. Em baixo, Bruno, italiano, com um rendimento 
urbano e residindo na propriedade desde há 15 anos,  
produzindo alimentos biológicos para consmo próprio.


