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Fazer acontecer… nas aldeias do Alto Minho 

Pedro Teixeira

ARDAL - Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima

Ao longo dos últimos vinte anos, a ARDAL - Associação Regional de 
Desenvolvimento do Alto Lima tem dedicado uma parte significativa 
da sua atividade ao desenvolvimento dos territórios de montanha, 
entendido como um processo de melhoria das condições de vida das 
pessoas residentes nessas áreas, através de vários projetos que respeitam 
e articulam princípios como a sustentabilidade, a equidade social e 
territorial, a qualidade ambiental e patrimonial, a eficiência económica e 
a responsabilidade cívica.

 Promover o desenvolvimento sustentável dos territórios 
de montanha é essencial quando se pretende dar resposta às 
novas necessidades e formas de vida do século XXI. É urgente o 
desenvolvimento e articulação de políticas baseadas no princípio da 
sustentabilidade, dado o risco e vulnerabilidade associado a essas 
áreas, resultantes das alterações climáticas e das mudanças sociais 
e económicas do tempo presente. Os territórios de montanha têm 
atualmente uma vantagem competitiva importante e que pode ser 
vista como uma excelente oportunidade. Para além da diversidade da 
paisagem, da arquitetura, das práticas e conhecimentos tradicionais, há 
também uma grande variedade nos modos de vida. Por isso, se torna 
relevante criar incentivos e estímulos à indispensável presença e fixação 
do homem nestas paisagens, reconhecendo que o despovoamento destas 
áreas representa um preço muito elevado e tem custos acrescidos para o 
futuro do nosso planeta.

 Nesse sentido, a ARDAL desenvolveu o projeto “Acontece in Loco 
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– Montanha do Alto Minho”1, em parceria com a Escola Superior Agrária 
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e um conjunto de atores 
institucionais que dedicam parte da sua atividade aos territórios de 
montanha, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, 
Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, Associação 
Florestal do Lima, Associação Territórios com Vida e a Associação 
Sociocultural e Recreativa de Sistelo. A convergência de vontades destas 
instituições do território refletiu o interesse comum em manter as 
aldeias vivas e habitadas, e a perceção de que é possível, cooperando e 
trabalhando em rede, alcançar os resultados propostos.

 O projeto “Acontece in Loco – Montanhas do Alto Minho” teve 
como objetivos aprofundar o conhecimento das dinâmicas recentes nas 
aldeias do Alto Minho, e capacitar os agentes de desenvolvimento rural 
para trabalhar em rede, partilhar informação e potenciar as dinâmicas de 
desenvolvimento com base num conhecimento mais atual e integrado dos 
territórios e das cadeias de valor em que participam.

 Uma das vertentes da ação deste projeto pretendeu criar e animar 
uma rede de atores, focada nas necessidades e nas potencialidades 
dos territórios de montanha. Foram criadas dinâmicas de partilha de 
informação, recursos e competências, no sentido de potenciar o seu papel 
enquanto agentes de desenvolvimento rural, e promovida a capacidade 
para intervir nos sistemas territoriais de montanha, tendo em vista a 
introdução de inovações incrementais que contribuam para o aumento 
do valor acrescentado das atividades locais e da qualidade de vida. A 
outra vertente pretendeu assegurar à região e à Rede Rural Nacional 
instrumentos de monitorização adequados aos territórios de montanha, 
que permitam um conhecimento atualizado sobre as condições de 
vida nas comunidades e sobre as tendências e mudanças ao nível das 
fileiras produtivas estratégicas da montanha (fileiras agro-silvo-pastoril 
e agroalimentar, florestas e biodiversidade, turismo e serviços de 
ecossistema remunerados). 

 Deste projeto decorre que as prioridades para estes territórios 

1  Projeto aprovado no âmbito da medida de Observatório dos Territórios Rurais, da Rede 
Rural Nacional, em janeiro de 2018 (PDR2020-20.2.4- FEADER-032825).
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de montanha do Alto Minho passam por medidas para proteger os 
ecossistemas, assegurar a viabilidade da agricultura familiar, estimular o 
empreendedorismo rural e a organização da produção e promover novas 
formas de comercialização e de distribuição de proximidade. Identificar 
as alavancas é só o primeiro passo e este projeto reforça, ainda, a 
necessidade de uma atuação concertada em torno das linhas de ação 
apresentadas e a capacidade de as implementar, mobilizando argumentos 
de atratividade destes territórios que permitam a sustentabilidade 
económica e social. 

 Acreditamos que o trabalho desenvolvido ao longo do projeto é de 
enorme importância para o desenvolvimento dos territórios de montanha 
e para ajudar a concretizar ações que visam todos os objetivos atrás 
enunciados. Assim, apresentamos esta publicação, com uma coletânea de 
artigos, para dar a conhecer os contributos dos vários atores, regionais 
e locais, incluindo as próprias populações e entidades das aldeias de 
montanha, mobilizando-os para esse debate.

 Este projeto, fruto de uma parceria alargada, traduz o esforço, o 
investimento e o acreditar que é possível mudar para melhor, conciliando 
inovação e mudança, numa preocupação constante em valorizar as 
pessoas, o património cultural e natural



9

Mensagem do Presidente do Conselho 
Intermunicipal da CIM Alto Minho 
José Maria Costa

Em Portugal Continental não há terra mais verde do que o Alto Minho. 
Aqui, a paisagem sobe em anfiteatro, desde a beira-mar, passando pelos 
vales dos rios Minho e Lima até às alturas das serras da Peneda e do Gerês, 
numa sucessão de paisagens que partilham a mesma matriz vegetal e a 
mesma “luz húmida, de incontornável doçura” 

O Alto Minho - a única NUT III de Portugal Continental integralmente 
certificada com o Galardão de Carta Europeia de Turismo Sustentável 
atribuído desde 2015 pela Federação “EUROPARC”, integra um rico, diverso 
e complexo mosaico paisagístico, correspondente a uma significativa porção 
da Rede Fundamental de Conservação da Natureza, no qual se encontram 
atualmente classificados três espaços da Rede Nacional de Áreas Protegidas 
(Parque Nacional da Peneda-Gerês - único Parque Nacional e ao mesmo 
tempo Reserva Mundial da Biosfera da Unesco), Paisagem Protegida do 
Corno de Bico e Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’ 
Arcos), para além de vastos espaços pertencentes à Rede “NATURA 2000”.

Com a sua forte aptidão agroflorestal e condições ambientais de 
excelência, o Alto Minho assume-se ao longo da história, como um pilar do 
equilíbrio e sustentabilidade de territórios mais abrangentes. Os territórios 
rurais integram importantes funções e serviços ambientais e ecológicos, tais 
como manutenção da biodiversidade rural, serviços de regulação ambiental 
e serviços culturais, muitos deles culminando em espaços de elevado valor 
cultural, com especial destaque para os elementos do património cultural 
construído, como as brandas, as inverneiras, os socalcos, os fojos do lobo e 
tantos outros elementos do património vernacular que “decoram” as serras 
do Alto Minho.

Neste contexto, as comunidades rurais de montanha – que constituem o 
objeto central do presente projeto - têm vindo, ao longo do tempo, de uma 
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forma geral, a alterar os territórios onde se instalam por via de diferentes 
fenómenos de intensificação/extensificação dos usos e pela própria 
ocupação do espaço. Historicamente, essas comunidades, em contextos 
mais deprimidos ou mais favoráveis em termos de recursos endógenos e 
de condições climáticas, têm procurado explorar os recursos existentes de 
forma sustentável, visando assim assegurar melhores condições de qualidade 
de vida em termos económicos, sociais e culturais. Essas intervenções, com 
uma forte componente empírica e também com conhecimentos ancestrais, 
tornam as aldeias do Alto Minho locais únicos no que se refere ao potencial 
de valorização integrada dos ativos territoriais tradicionais (agro-silvo-
pastorícia e florestas) e emergentes (serviços de ecossistema remunerados e 
turismo rural e de natureza).

No âmbito desta iniciativa foram abordados e analisados diversos aspetos 
relacionados com a sustentabilidade dos espaços rurais de montanha, 
ficando evidente que os desafios colocados hoje aos territórios são cada vez 
mais complexos. As mudanças têm uma dimensão, um tempo e um ritmo, 
que impõem aos tomadores do território definir de uma forma conjunta o 
equilíbrio adequado entre a utilização dos recursos (naturais e culturais) 
e o desenvolvimento económico, social, cultural e tecnológico, planeando à 
escala da paisagem e intervindo “in Loco”, isto é, abordando os territórios 
numa perspetiva multiescalar ao nível regional e local, sempre numa visão 
pluridisciplinar e socialmente responsável. 

Tornar o Alto Minho um território mais sustentável e genuíno 
incorpora, necessariamente, iniciativas neste âmbito, passando também 
pelo desenvolvimento de uma estratégia que garanta o equilíbrio entre a 
base ambiental e a base de atividades económicas do território, assumindo 
a qualidade ambiental e a biodiversidade dos territórios rurais como 
dimensões qualificadoras e estruturantes, essenciais para manter o Alto 
Minho um espaço “vivo, atrativo, dinâmico, rico em atividade económica e 
em tradições culturais”.
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Mensagem do Presidente da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
João Manuel Esteves

O desenvolvimento rural é um dos pilares fundamentais da estratégia 
de desenvolvimento sustentável de Arcos de Valdevez, contribuindo para 
o progresso e melhoria da qualidade de vida que preconizamos para os 
arcuenses.

Em muitas zonas do concelho assistimos a uma interação, com 
milhares de anos, entre o Homem e a Natureza. É uma relação 
equilibrada que permite usufruir de paisagens maravilhosas, produtos 
excelentes, uso e costumes tradicionais e cria rendimento.

Estamos num território de baixa densidade. Em muitos destes 
territórios vive-se melhor do que em muitas áreas urbanas. No entanto, 
temos dificuldades, nomeadamente a diminuição da população. 
Temos que transformar estes desafios em oportunidades. Assim, com a 
população, aliando tradição com inovação, procuramos revitalizar as 
aldeias e valorizar o bom que temos e o bem que fazemos. 

Temos desenvolvido atividades de melhoria da produção e 
comercialização dos produtos locais. Com várias entidades e pessoas 
estão a surgir restaurantes, unidades de alojamento, espaços de venda 
de produtos locais, de animação turística e outros investimentos na 
agropecuária, na indústria, no comércio e no turismo.

Estão em curso várias ações de valorização do património natural 
e cultural, como a ecovia e os passadiços dos rios Vez e Lima e com a 
recuperação da Casa/Castelo de Sistelo e o Centro Etnográfico de Soajo, 
o Parque Biológico no Mezio ou o espaço interpretativo da geologia na 
Gavieira.

Estamos a desenvolver o plano de valorização do PNPG, o plano para 
a zona entre a Miranda e o Extremo e o programa Repovoar, procurando 
contribuir para a fixação e atração de investimento e pessoas.

Estão em curso vários projetos como o “Acontece in Loco”, que 
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envolve a ESA/IPVC, a Câmara Municipal, CIM Alto Minho, Cooperativa 
Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, Associação Florestal 
do Lima, Associação Sociocultural e Recreativa de Sistelo e Associação 
“Territórios com Vida”.

É com este espírito de cooperação e entusiasmo que pretendemos 
continuar a concretizar estas e outras iniciativas para criar mais 
oportunidades e maior dinamismo, mais emprego e rendimento e maior 
modernidade e sustentabilidade.

Estou certo que com esta parceria, “Acontece in Loco”.
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Mensagem do Presidente da 
Junta de Freguesia de Sistelo
Sérgio Rodrigues

Sistelo, uma freguesia praticamente desconhecida e com sérios 
problemas de despovoamento, vê no ano de 2014 ressurgir a insistência 
na construção de uma mini-hídrica. A tomada de consciência da 
comunidade e a sua mobilização coletiva face a este projeto, tendo em 
conta os potenciais impactos negativos sobre as atividades agrícolas e 
sobre os modos de vida da comunidade, criou a oportunidade de fazer 
uma viragem no abismo que se estava a tornar a vida desta freguesia. 
Conseguiu-se, decididamente, colocar um ponto final na intenção de 
construção do aproveitamento hidroelétrico.

Nas últimas décadas assistimos a uma elevada perda de população, 
não só pela emigração, como também pelo envelhecimento, falecendo 
mais pessoas do que as que nascem. Sem postos de trabalho e, 
consequentemente, sem criação de riqueza, com a população a viver 
essencialmente da silvo-pastorícia, sem projetos sustentáveis a médio 
prazo, e sem a fixação dos familiares mais jovens destes produtores, 
o futuro advinha-se muito difícil. À medida que for desaparecendo a 
população mais jovem que ainda resiste teremos, como consequência, 
o abandono completo das aldeias, o que se antecipava já a médio prazo, 
senão mesmo a curto prazo.

A Junta de Freguesia, tem vindo a aproveitar ao máximo todas 
as oportunidades que têm surgido, e é nosso propósito ter o turismo 
como base para a alavancar todas as atividades que permitam a 
sustentabilidade futura. Não só as novas atividades criadas pelo 
turismo, como também a reinvenção da atividade agrícola, que tanto 
caracteriza Sistelo, produzindo produtos de valor acrescentado, e ainda 
a compensação pela conservação de um bem comum – a paisagem - e 
dos ecossistemas. São estes os elementos chave que a Junta de Freguesia 
considera poderem estar na base da melhoria das condições de vida, 
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económicas e sociais, para quem habita no território
Todo o trabalho desenvolvido tem dado fruto, de Sistelo rapidamente 

passou a ser um território visitado por milhares de pessoas, com o 
turismo em grande expansão. Os principais fatores desta atratividade 
passam por Sistelo ter sido vencedor das 7 Maravilhas de Portugal, 
na categoria de Aldeia Rural, no ano de 2017, e ainda o facto de ser a 
primeira Paisagem em Portugal (Paisagem Cultural Evolutiva Viva de 
Sistelo) a ser classificada como Monumento Nacional, o que tornou 
Sistelo uma marca a nível nacional e até internacional.  

Sempre com uma estratégia a médio/ longo prazo, temos a certeza 
que o caminho só poderia ser este. Não pensando num desenvolvimento 
subsídio-dependente, mas usando o mediatismo para atracão de 
investimento e para a criação de uma base de apoio, para que a iniciativa 
privada prossiga o caminho com a certeza da sustentabilidade, mas 
também com a responsabilidade de cuidar do “alimento” que lhe serve de 
garantia para o futuro. Mesmo analisando no curto prazo, os dados são 
muito animadores. Em comparação com a assustadora realidade da era 
pré turística, temos hoje a criação de 7 postos de trabalho, o investimento 
na compra 11 casas que serão recuperadas para abrir como alojamento 
em turismo rural e ainda a recuperação de mais 3 casas para o mesmo 
fim. Saliente-se também os investimentos públicos, que se refletem 
no valor de mais de 350 mil euros na recuperação da Casa do Castelo 
para “Centro de Promoção e Sensibilização Ambiental da Paisagem 
Cultural Evolutiva Viva de Sistelo”, num investimento de cerca de 200 
mil euros numa candidatura ao PDR2020 - Renovação das Aldeias, 
na redução de taxas e licenças para os moradores de Sistelo e no apoio 
para a reconstrução de prédios urbanos. Hoje vemos pessoas a criar o 
seu próprio emprego e teremos ainda a possibilidade de usufruir de boas 
condições de vias digitais, aproximando-nos muito dos centros urbanos, 
e minimizando os constrangimentos de viver no mundo rural. Mundo 
rural que, acredito, será o luxo do futuro. Tenho a certeza que sem o 
mediatismo e o turismo em pano de fundo, todos estes acontecimentos 
não teriam sido possíveis. Qual seria a atenção dada a uma freguesia com 
apenas cerca de 200 votantes, como tantas outras por este país fora, não 
fora esta estratégia para fazer ver o seu valor?!
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Temos tido parceiros importantes ao longo deste caminho, que 
nos ajudam na orientação, e juntando sinergias, aceleram todo este 
processo. É o caso do projeto “Acontece In Loco”, que serve e servirá de 
uma ferramenta importantíssima em todo o trabalho futuro da Junta 
da Freguesia e dos vários parceiros, em prol desta Maravilha, também 
apelidada de “O Pequeno Tibete Português”. Um território  que já é um 
caso de estudo para quem se dedica a compreender melhor os processos 
de desenvolvimento e de valorização de recursos dos territórios de baixa 
densidade populacional.
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A Montanha do Alto Minho - Aldeias vivas

Joana Nogueira, Sara Simões, José Carlos Santos, José Pedro 
Araújo, Aurora Santos, Pedro Teixeira

joananogueira@esa.ipvc.pt

A montanha do Alto Minho é formada por um conjunto de áreas 
descontínuas, marcadas pela altitude e pelos declives acentuados, mas 
também pela influência do Atlântico a amenizar o clima e a proporcionar 
elevados níveis de precipitação. A sua maior extensão ocorre na orla 
leste do território, no conjunto de serras que formam o Parque Nacional 
da Peneda-Gerês. Mas não se esgota aí, voltando a surgir sempre que o 
relevo se eleva um pouco mais e as vertentes dificultam o cultivo da terra. 
Nas áreas de montanha, a ocupação humana perde a sua configuração 
dispersa, tão característica das várzeas e encostas suaves do Minho, 
passando a concentrar-se nalguns lugares, densos, parede com parede. 
A economia tradicional ainda conta com o milho e, em menor grau, com 
a vinha. Mas a principal característica diferenciadora passa por uma 
importante componente silvo-pastoril, com homens, mulheres e gados 
a subir e a percorrer as pastagens e matos de altitude. Orlando Ribeiro, 
em meados do século passado, realçou a singularidade das aldeias da 
montanha do Minho, descrevendo-as como «uma espécie de mundo à 
parte» (Ribeiro, 1945: 223), no seu contraste com as terras da ribeira e do 
litoral minhoto.  A montanha continua até hoje a condicionar as trajetórias 
de mudança dos territórios e das comunidades locais, mantendo-se atual a 
expressão do geógrafo, embora com novos sentidos e implicações. 

As montanhas do Alto Minho ainda têm muitas aldeias vivas, 
onde persistem comunidades locais enraizadas. Mas o futuro destas 
comunidades de montanha é incerto, em função dos processos acentuados 
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de despovoamento e de envelhecimento demográfico que as têm afetado. 
Os fatores que, no passado, tornavam a montanha numa espécie de 
mundo à parte, são na essência os mesmos que hoje dificultam a 
continuidade das comunidades locais. São espaços relativamente isolados, 
distanciados dos centros urbanos e onde a natureza é dominante e agreste. 
A dureza das condições de vida e de trabalho associa-se, frequentemente, 
à exiguidade dos ganhos. Atendendo às tendências demográficas há o risco 
de algumas das aldeias deixarem de ser espaços habitados. 

As primeiras reuniões técnicas do projeto Acontece in Loco, ainda 
em fase embrionária, coincidiram com os trágicos incêndios de 2017. 
Agudizou-se, nesse contexto, a perceção social dos riscos vinculados 
ao abandono do mundo rural, bem como da enorme importância do 
património natural e cultural que o caracteriza. Acumulam-se evidências 
de que “A desvitalização demográfica e socioeconómica destas áreas 
[de montanha] vem sucedendo a par e passo com a degradação 
dos seus ecossistemas, na sua maioria semi-naturais e cultivados. 
(Madureira et al, 2013: 21). Estamos hoje mais cientes de que o modelo 
de desenvolvimento para os territórios de montanha deve ter em conta 
as suas funções ecológicas, os serviços de ecossistema que proporcionam 
e que são essenciais, não só para quem nelas vive e trabalha, mas para 
toda a sociedade.  Por outro lado, a crescente procura dos territórios de 
montanha para atividades de desporto e lazer reflete o valor atribuído 
à paisagem, ao ambiente e à cultura destes territórios, e cria novas 
oportunidades de diversificação da atividade económica local.  É neste 
contexto que se projetam cenários alternativos ao abandono inelutável. 
Como escrevia Oliveira Baptista: “Do que se trata hoje é de refazer a 
relação da sociedade com o território […]. Com memórias e heranças 
de um tempo longo, mas também com a certeza de que o futuro não 
é apenas uma continuação do passado, tem agora de se moldar o 
território, procurando equilíbrios entre os seus diferentes 
usos e tornando-o um espaço onde os que venham da cidade 
e os que já o povoam possam, sempre, começar de novo”. 
(Oliveira Baptista, 1996: 74).
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Dias de Campo – da ideia ao programa 
No processo de transição dos territórios de montanha para novos 

modelos de desenvolvimento surge a necessidade de saber mais sobre 
as dinâmicas em curso e sobre os desafios que se colocam. É aqui que o 
projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto Minho pretende dar o seu 
contributo, e em cujo plano de atividades aparecem os Dias de Campo. 
A iniciativa teve lugar a 18 e 19 janeiro de 2019 em dois espaços do 
concelho de Arcos de Valdevez – a Porta do Mezio e Sistelo. Inspirados 
no modelo dos Dias de Campo da Sociedade Portuguesa de Estudos 
Rurais (SPER), estes dias constituíram uma oportunidade para conhecer, 
interagir e debater in loco os processos de desenvolvimento rural e as 
especificidades da montanha do Alto Minho. Quem veio de fora pôde 
beneficiar de um contacto direto com os lugares, mas sobretudo, com 
os espaços de vida e com as vidas que ali se desenrolam. As pessoas da 
comunidade local, igualmente presentes, contribuíram com a sua visão 
da realidade das aldeias, resultado das suas experiências de vida e/ou de 
trabalho in loco. 

O programa foi elaborado respondendo à dupla lógica de 
continuidade e aproximação, temporal e espacial, que orienta o projeto. 
Entre o passado e o futuro procuram-se encontrar os fios para tecer 
uma continuidade não disruptiva, mas que contribua para melhorar 
as perspetivas de revitalização das aldeias. Joga-se entre a tradição e a 
inovação, entre as atividades e funções tradicionais e as emergentes. Já 
na perspetiva da aproximação espacial privilegiou-se a lógica do encontro 
entre pessoas representando distintas escalas de atuação, desde o rural 
ao urbano e do regional ao local. Aqui joga-se a capacidade de cooperação 
entre instituições e entre os de dentro e os de fora das comunidades 
locais.

No primeiro dia, na Porta do Mezio, destacou-se a atividade 
agro-silvo-pastoril, elemento central na modelação das paisagens de 
montanha e da matriz socioeconómica e cultural que distingue as aldeias. 
Definiu-se como pano de fundo o tema “Valorização dos produtos 
agroalimentares da montanha através do turismo”. Os textos 
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apresentados recolhem os contributos de atores regionais e locais 
cujo trabalho tem sido essencial para encontrar soluções, do ponto de 
vista técnico e de mercado, para valorizar produtos agroalimentares 
endógenos, nomeadamente as raças autóctones, ligadas às DOP Cachena 
e DOP Barrosã, e o feijão Tarreste, entre outros. Dos contributos 
recolhidos sobressai a estratégia de valorização de um modelo sustentável 
de produção pecuária e agrícola, nas quais a diferenciação qualitativa 
dos produtos é indissociável do território, em particular dos processos 
de adaptação recíproca e harmoniosa entre as atividades humanas, os 
animais, as terras e o monte. No atual contexto de expansão acentuada 
do número de turistas e excursionistas que visitam as aldeias desafiamos 
os autores a pensar nas oportunidades e desafios que esta nova realidade 
pode trazer à fileira agro-silvo-pastoril. 

No segundo dia, em Sistelo, reuniram-se os contributos de pessoas 
da comunidade, à escala da freguesia, da administração local concelhia 
(município de Arcos de Valdevez) e regional (Alto Minho), bem como 
de um órgão descentrado do Governo, neste caso a Direção Regional de 
Cultura do Norte, entidade que conduziu o processo de classificação da 
paisagem de Sistelo como Paisagem Cultural-Monumento Nacional, 
e ainda de uma empresa de turismo de natureza. O desafio foi lançado 
com o tema «Aldeias de montanha – futuros possíveis e futuros 
imaginados». Sendo Sistelo a freguesia eleita para o trabalho de campo 
do Acontece in Loco, este dia permitiu partilhar com a comunidade local 
as motivações subjacentes ao projeto, bem como os primeiros dados 
obtidos com a monitorização dos fluxos de visitantes na aldeia de Sistelo. 

Num dos momentos dos trabalhos em Sistelo, in loco, surgiu a 
menção a Orlando Ribeiro, que sustinha que o território se conhecia 
com os pés. Admite-se que o eminente geógrafo era apologista de visitas 
e de trabalho de campo. Ou seja, a proximidade e o contacto direto com 
os espaços e com as pessoas como parte indispensável à compreensão 
dos territórios e das suas dinâmicas. No contexto do projeto Acontece 
in Loco este espírito é igualmente prevalecente. Na sequência dos 
Dias de Campo arrancou no terreno, em Sistelo, um intenso trabalho 
de campo participativo e de recolha de informação à escala local. Mas 
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a proximidade geográfica, por si só, não é suficiente. Há que pensar na 
proximidade relacional, na qual as distâncias são menos relevantes, 
desde que existam processos consistentes de comunicação e interação, 
incluindo momentos de encontro e de negociação (Torre, 2019). 
Por outras palavras, é importante valorizar e assegurar uma efetiva 
aproximação entre pessoas e instituições, para alcançar uma maior 
coerência e eficácia nos processos, daí resultando maiores benefícios 
para as comunidades e para o desenvolvimento dos territórios. Os Dias 
de Campo constituíram um desses momentos, dos quais aqui fica a 
memória através dos textos que recolhem os contributos dos oradores 
participantes. 
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Valorização dos recursos genéticos animais

Rui Dantas

FERA - Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones

rui.dantas@amiba.pt 

Introdução 
A localização de Portugal, no extremo da bacia Mediterrânica, ponto 

de contacto, comércio e passagem de muitas civilizações ao longo dos 
tempos, com as consequentes introduções e influências genéticas, 
contribuiu para a grande diversidade de raças pecuárias existente no 
nosso país. As 50 raças autóctones nacionais [juntamente com 11 raças 
de cães e 1 raça de abelhas] (ver quadro 1 da página seguinta) constituem 
uma das principais razões para Portugal ser considerado uma região 
‘Hot spot’ de biodiversidade pela FAO [Organização para a Agricultura e 
Alimentação das Nações Unidas].

Apesar de ser um país de reduzida dimensão física, possui uma 
enorme variedade de habitats, com diferentes condições orográficas, 
climáticas, edáficas, de maneio e com inúmeras tradições sociais e 
culturais, criando múltiplos nichos onde as espécies pecuárias foram 
sendo criadas e apuradas, conduzindo ao aparecimento de um elevado 
número de raças distintas perfeitamente adaptadas ao seu meio.

As raças autóctones foram sendo selecionadas empiricamente pelas 
populações por forma satisfazerem as suas necessidades alimentares 
(carne, leite e ovos), de trabalho (tração e transporte) e de vestuário 
(peles, lã e penas). Estas raças são criadas essencialmente em zonas do 
interior, em territórios de baixa densidade, inseridas em sistemas de 
produção equilibrados, sustentáveis e ecológicos e contribuem de forma 
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decisiva para a fixação das populações nas zonas mais desfavorecidas do 
mundo rural, concorrendo assim para a estabilidade e coesão social.

Ao proporcionar produtos de qualidade, seguros e de alto valor 
económico, podem também ser a base para o aumento da rentabilidade 
das explorações agrícolas, preservando o ambiente e a paisagem, uma vez 
que estão assentes em sistemas de produção extensivos que aproveitam 
os poucos recursos forrageiros de zonas desfavorecidas ou de montanha 
que de outra forma não seriam aproveitados. 

Quadro 1 - As raças autóctones portuguesas

Espécie Raça Espécie Raça

Bovinos

Alentejana

Ovinos

Bordaleira Entre Douro Minho

Algarvia Campaniça

Arouquesa Churra Algarvia

Barrosã Churra Badana

Brava de Lide Churra do Campo

Cachena Churra Galega Bragançana Branca

Jarmelista Churra Galega Bragançana Preta

Garvonesa Churra Galega Mirandesa

Marinhoa Churra do Minho

Maronesa Churra da Terra Quente

Mertolenga Merina da Beira Baixa

Minhota Merina Branca

Mirandesa Merina Preta

Preta Mondegueira

Ramo Grande (Açores) Saloia

Asininos
Burro da Graciosa (Açores) Serra da Estrela

Burro de Miranda

Caprinos

Algarvia

Equinos

Lusitana Bravia

Garrana Charnequeira

Pónei da Terceira (Açores) Preta de Montesinho

Sorraia Serpentina

Galináceos

Amarela Serrana

Branca

Suínos

Alentejana

Pedrês Portuguesa Bísara

Preta Lusitânica Malhado de Alcobaça

Fonte: site da DGAV
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Estratégia de valorização das raças autóctones – uma 
resenha histórica
No início da década de 80 do século passado, o Estado Português, 

reconhecendo a grande importância económica, social, cultural e 
biológica destas raças, intensificou os esforços de inventariação e registo 
zootécnico das raças mais relevantes, baseado em trabalhos efetuados 
pelos Serviços oficiais, na maioria dos casos, na década de 60. Este 
processo foi sendo alargado a todas as raças existentes, até que, no 
princípio dos anos 90, os serviços oficiais do Ministério da Agricultura 
começaram a delegar nas associações de criadores, entretanto formadas, 
a gestão dos Livros Genealógicos e consequentemente a conservação, 
promoção e o melhoramento genético destas raças.

A atuação conjunta entre o Estado Português e as Associações de 
Criadores, a par dos apoios concedidos pela Política Agrícola Comum, 
foram decisivos para travar a regressão contínua dos efetivos de raças 
autóctones que se verificava no nosso país desde meados do século XX. 
Esta diminuição, por vezes drástica dos efetivos pecuários autóctones, 
levou inclusivamente ao desaparecimento de algumas raças e variedades.

Quase simultaneamente, em meados dos anos 90, iniciou-se o 
processo de proteção do nome dos produtos resultantes da produção 
destes animais, com a regulamentação de inúmeros produtos DOP - 
Denominação de Origem Protegida, IGP - Indicação Geográfica Protegida 
e ETG - Especialidade Tradicional Garantida. Atualmente, a esmagadora 
maioria dos produtos de origem animal portugueses com proteção 
comunitária têm por base as raças autóctones.

A gestão destes recursos genéticos é da responsabilidade do Estado 
Português, em estreita colaboração e parceria com as Associações de 
Criadores, mas a única forma de garantir eficazmente a sua conservação 
e fomento tem de ser atingida através da valorização intrínseca dos seus 
produtos, serviços ou funções. Na comercialização dos produtos cárnicos 
dos bovinos e suínos já foram dados passos decisivos para o aumento da 
competitividade destas raças, mas nos ovinos e caprinos muito falta ainda 
fazer para a valorização do leite e seus derivados e para a comercialização 
justa de borregos e cabritos. O cavalo Lusitano tem tido alguns êxitos 
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assinaláveis, mas as restantes raças de equídeos têm tido dificuldade em 
ser compensadas pelos serviços que prestam. Nas aves há um interesse 
crescente na criação das raças autóctones que augura um futuro mais 
sustentável.

Figura 1 - Garranos na montanha 
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Estas raças autóctones desempenham um papel decisivo no equilíbrio 
social e ecológico (sendo presas comuns dos animais silvestres), e 
constituem a base de produtos locais de alta qualidade. Contudo, muitas 
das raças autóctones encontram-se quase extintas ou em decréscimo 
populacional, exigindo medidas para inverter esta tendência e para 
preservar o património genético ainda existente.

Para salvaguardar a biodiversidade pecuária mundial, no ano 2007, 
em Interlaken [Suíça], e como culminar de um longo processo negocial, 
foi adotado, por delegações de 109 países, incluindo Portugal, o Plano 
de Ação Mundial para os Recursos Genéticos Animais, em que os países 
signatários confirmaram as suas responsabilidades comuns e individuais 
na conservação, uso sustentável e desenvolvimento destes recursos para a 
alimentação e a agricultura.

Para cumprimento deste acordo, Portugal aprovou em 2014 o 
Plano Nacional para os Recursos Genéticos Animais, em que as raças 
autóctones continuam a ser uma prioridade da política agrícola nacional, 
nomeadamente através da implementação de estratégias para prevenir 
a perda de variabilidade genética, fomentar a utilização sustentável dos 
recursos genéticos e a promoção dos seus produtos. 

As raças autóctones e o desenvolvimento sustentável dos 
territórios 
As raças de animais domésticos nesta região são utilizadas sobretudo 

em sistemas baseados num diminuto investimento, desenvolvidos ao 
longo de décadas, e que se ajustam aos desafios do desenvolvimento 
sustentável, nomeadamente pela qualidade dos produtos, biodiversidade, 
viabilidade económica, respeito por condicionalismos sociais e 
ambientais.

Estas raças são também uma parte importante da cultura e tradições 
locais, e a vasta gama de especialidades gastronómicas locais é um reflexo 
desta especificidade, demonstrando a importância que a agricultura e as 
tradições locais sempre tiveram nesta região ao longo dos anos.

As raças locais, selecionadas durante séculos dentro de 
condicionalismos ambientais específicos, encontram-se normalmente 
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melhor adaptadas aos mesmos, e são as únicas capazes de tirar partido 
de recursos alimentares escassos e irregulares, típicos destas condições. 
Consequentemente, estabeleceu-se um equilíbrio entre o ambiente e as 
raças locais, que se ajusta aos princípios inerentes ao desenvolvimento 
sustentável.

Figura 2 - Bovino da raça Cachena
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A rusticidade (uma expressão abrangente que inclui a longevidade 
produtiva, capacidade de resistir a períodos de penúria alimentar, 
resistência a doenças, etc.) é um caracter de importância essencial, 
especialmente nesta região, em que as raças autóctones são normalmente 
utilizadas em zonas marginais, em que a capacidade de sobreviver e 
produzir é muitas vezes o principal objetivo de seleção.

A biodiversidade é hoje reconhecida como uma das maiores 
riquezas do planeta. Esta riqueza pode ser considerada na sua 
vertente económica quando consideramos a obtenção de alimentos, 
de produtos farmacêuticos e cosméticos, trabalho e fertilizantes.

Mas a biodiversidade também tem um valor intrínseco, uma 
vez que todas as espécies são importantes na sua individualidade, 
especificidade e diferença. Este é uma valorização que se pode também 
denominar de ética, por atribuir um valor à diversidade e particularidade 
de cada uma das raças.

A utilidade dos recursos genéticos também pode ser avaliada pelo 
seu papel nos ecossistemas - importância funcional. A Cachena e o 
Garrano têm tido um papel fundamental no aumento da população do 
lobo ibérico no território português, representando a maioria da dieta 
deste predador no Parque Nacional da Peneda Gerês. 

O valor atribuído a estas raças pode resultar do seu uso direto - 
nomeadamente pela produção de alimentos, matérias primas e trabalho; 
do uso indireto - pelos serviços que prestam na limpeza das matas, na 
polinização ou na sua contribuição para o valor paisagístico da região; ou 
do seu potencial uso - como reserva genética de resistência a doenças, 
resposta às alterações climáticas ou usos alternativos futuros.

Conservação do património genético das raças autóctones 
A justificação para a conservação destas raças assenta, desta forma, 

em questões de natureza biológica, cultural, ambiental, e económica 
e resulta da necessidade de garantir a futura moldagem do material 
genético aos condicionalismos ambientais, da diversidade como elemento 
indispensável para fazer face a um futuro incerto, das características 
únicas das raças locais (indispensáveis nos sistemas de agricultura 
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sustentável, já que estão bem adaptadas a condições adversas), da 
associação que têm à cultura local e aos produtos tradicionais, etc.

Ainda que muitas vezes sejam usadas de forma combinada e 
articulada, as estratégias de conservação destas raças autóctones 
podem ser divididas em:

Conservação ex situ 
- Constituição de Bancos de germoplasma (sémen, oócitos, embriões, 

DNA, etc.), devendo ser representativos da diversidade existente na raça.
Conservação in situ
Conservação passiva:
- Manutenção da raça tal como existe;
- Minimização da consanguinidade.
Conservação ativa:
- Compatibilização conservação/seleção;
- Aumento da competitividade, visando a sustentabilidade da raça.
Estes métodos de conservação são complementares, havendo 

atualmente programas de conservação ou melhoramento animal 
aprovados para estas raças, bem como apoios aos seus criadores no 
âmbito das medidas agro-ambientais.

A grande maioria dos programas de conservação implementados nas 
raças de animais domésticos visam a minimização do risco de extinção de 
determinada raça, através do uso conjugado de medidas de conservação 
in situ e ex situ.

A criação de bancos de germoplasma e o apoio financeiro aos 
criadores de raças ameaçadas de extinção têm constituído pilares 
essenciais dos programas de conservação, mas não respondem a todas as 
necessidades dos criadores destas regiões que necessitam de um maior 
acompanhamento e apoio para que se conservem estes recursos com a 
salvaguarda da diversidade genética das populações regionais.
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O futuro 
O futuro das raças autóctones passa pela tomada de medidas visando 

a inversão da tendência regressiva que se tem observado, e que pôs em 
risco de extinção muitas destas raças.

Por outro lado, é necessário acautelar a possível perda de 
variabilidade genética resultante da seleção praticada, nomeadamente 
pelo aumento da consanguinidade que pode gerar.

O património genético autóctone das em raças animais, bem como 
em variedades de espécies vegetais, representa uma herança histórica e 
cultural que é importante preservar.

Hoje, as raças autóctones portuguesas são uma questão de 
soberania nacional, protegidas por legislação nacional e comunitária, 
e a sua criação é apoiada por medidas destinadas à promoção e 
conservação in situ destes recursos genéticos, designadamente os que 
estão em risco de extinção (Portaria n.º 55/2015).

Devemos estar gratos às gerações passadas, pela abundância, em 
termos de biodiversidade doméstica, que nos legaram, e devemos prestar 
homenagem às mulheres e homens de hoje pelo carinho com que criam 
as nossas raças autóctones, cuidam do ambiente e da paisagem do nosso 
mundo rural e ainda nos presenteiam com a qualidade e o sabor dos 
nossos produtos tradicionais.

Figura 3 - Trabalhos agrícolas com tração animal, utilizando bovinos autóctones 
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Produção e comercialização de carne Cachena da 
Peneda DOP

Beatriz Silva

Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca

beatriz1972@sapo.pt | cooparcosbarca@mail.telepac.pt

Estratégia comercial e dinâmica territorial
Introdução
Numa fase em que o sector primário assume particular destaque 

no cenário mundial, é fundamental a organização de todas as fileiras 
produtivas e comerciais, assumindo aqui as organizações representativas 
do sector uma relevância inquestionável. O espírito cooperativo e toda 
a filosofia inerente à sua implementação tem vindo a tornar possível a 
reestruturação e solidificação do setor, permitindo que, ao longo dos 
anos a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca se 
tenha vindo a assumir como a entidade mais representativa da atividade 
agrícola, na sua área de influência e intervenção.

Num universo de 2 500 associados, pretende-se promover, cada 
vez mais, um apoio constante e transversal em todos os domínios 
da atividade agrícola. Este posicionamento permite uma constante 
monitorização das explorações agropecuárias e uma resposta imediata às 
necessidades dos produtores. 

Estratégia e Fileiras Comerciais
Nos últimos anos, a Cooperativa tem vindo a investir na organização 

de circuitos comerciais de produtos originários das explorações agrícolas 
dos seus associados, dando particular destaque aos produtos autóctones. 
Neste contexto, destacam-se a Carne da Cachena da Peneda DOP, o feijão 
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Tarreste, os citrinos, os frutos secos, nomeadamente a noz e a castanha 
e os cereais, entre outros. A produção de Carne de Cachena DOP e de 
Feijão Tarreste, são as mais expressivas, apresentando a mais-valia de 
serem produtos constantes do movimento internacional Slow Food. 

No que concerne à produção de Carne de Cachena, património 
genético nacional, tem-se registado um aumento considerável do volume 
comercializado. Paralelamente verifica-se um aumento do número de 
produtores e explorações pecuárias aderentes ao processo de produção, 
recria e acabamento, preconizado e dinamizado pela Cooperativa. 
Produto de excelência, destaca-se no cenário das carnes nacionais e 
internacionais pela sua qualidade.

Na Figura 4 está representada a evolução da produção e 
comercialização da carne Cachena. Este expressa a dinâmica dos circuitos 
comerciais estabelecidos, desde 2008 até à presente data, circuitos que 
vão desde o comércio de proximidade a fileiras comerciais direcionadas 
para nichos de mercado sustentados e credíveis.

Figura 4 – Evolução do número de produtores, animais abatidos e carne comercializada. 
(Fonte:  Agrupamento de Produtores da Carne de Cachena da Peneda DOP – dezembro 
de 2018) 
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Constata-se uma evolução substancial ao nível do volume de 
vendas e produtores aderentes, passando de cerca de 1 tonelada de 
carne comercializada em 2008 e 10 produtores, para 45 toneladas e 45 
produtores, em 2018.

Figura 5 - Feira Tradicional da Portela de Alvite

Assiste-se atualmente a uma nova dinâmica dos produtores 
que, mantendo as formas de produção tradicionais, que melhor se 
adaptam ao território, começam a ter abertura para a implementação 
de novos conceitos e práticas agrícolas mais produtivas e benévolas 
ambientalmente. Esta nova abordagem, possibilita a introdução 
de técnicas favoráveis à recria e engorda de vitelos e novilhos, com 
significativo aumento do valor acrescentado nas explorações. Da mesma 
forma, consta-se uma evolução favorável do peso médio de carcaça, 
cujos valores passaram de cerca de 75 Kg/carcaça (em 2008) para 
95 Kg/carcaça em 2018 (Figura 6). A garantia de comercialização de 
um produto mais homogéneo e equilibrado no que refere a tenrura e a 
relação gordura/massa muscular, torna também o produto apelativo e é 
a tradução mais visível da evolução produtiva implementada junto dos 
agricultores pela Cooperativa.
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Figura 6 – Evolução do Peso médio de carcaça, n.º médio de animais abatidos/produtor 
e Quantidade de Produto comercializado. (Fonte: Agrupamento de Produtores da Carne 
de Cachena da Peneda DOP – Dezembro de 2018)

A evolução e crescimento apresentados devem-se, ao empenho dos 
produtores e ao apoio técnico prestado, que se tem vindo a demonstrar 
fundamental para o incremento deste desempenho. Esta colaboração 
traduz-se, não só, no apoio direto à produção como, também, na 
sensibilização para questões referentes à preservação dos ecossistemas 
e a introdução/melhoria de processos mais eficazes do ponto de vista da 
conservação ambiental e do bem-estar animal.

Os dados apresentados na Figura 7 são um indicador que nos permite 
planificar e prever um aumento da adesão dos produtores ao processo 
de produção da Carne de Cachena da Peneda DOP. Da sua análise 
constata-se a evolução deste setor de atividade ao longo dos últimos anos. 
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Explorações Bovinos

Figura 7 – Evolução dos efetivos bovinos e explorações pecuárias. (Fonte: OPP Arcos 
Barca, dezembro de 2018)

Com efeito, ao nível dos efetivos pecuários, verifica-se uma evolução 
crescente, muito positiva (de 9 881 animais em 2014 para 11 790 
animais em 2018) e que resulta seguramente do aumento da capacidade 
produtiva das explorações.

Contrariamente, regista-se uma tendência de diminuição das 
explorações pecuárias, sendo esta resultado do desaparecimento de 
explorações com encabeçamentos baixos e cujos produtores se incluem 
nas classes etárias acima dos 70 anos. No entanto, e contrariando a 
tendência nacional e comunitária, a diminuição não é expressiva pois é 
compensada pela entrada de novos produtores – jovens empresários que 
apresentam maior capacidade produtiva. 

No que refere às fileiras comerciais, tem-se privilegiado a 
comercialização deste produto, em pontos de venda criteriosamente 
selecionados. A estratégia passa pela abordagem do comércio local de 
proximidade e a criação de fileiras paralelas que permitem a colocação 
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do produto em locais fora do solar da Raça, sendo estrategicamente 
direcionadas para públicos-alvo bem definidos, quer no domínio da sua 
“abertura” para o consumo de produtos diferenciadores, quer no próprio 
poder de compra, associado a elevados índices de consumo. 

A internacionalização do produto é também um objetivo a atingir a 
curto prazo. Neste sentido, pretende-se que se apoie numa abordagem 
comercial bem estruturada, sólida, eficaz e sustentada. Esta estratégia 
estará sempre associada à promoção do país, de um território e de todo o 
seu potencial autóctone e genético. 

Obviamente que o intuito primordial e único da Cooperativa é a 
preservação do património agrícola, a garantia da permanência dos 
agricultores nos espaços rurais, a implementação de dinâmicas favoráveis 
nessas populações, que incentivem o investimento, a permanência e 
fixação de novos produtores. 

Figura 8 - Carne Cachena da Peneda DOP (Associação de Criadores da raça Cachena)

O Território e a Carne de Cachena da Peneda DOP
O Futuro
Face aos dados disponíveis e tendo presente que o Solar da Raça 

Cachena compreende vários concelhos (Arcos de Valdevez, Ponte da 
Barca, Monção, Melgaço, Vila Verde e Terras de Bouro), entende-se que 
ainda existe muito trabalho a desenvolver pela Cooperativa junto dos 
seus produtores.
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Os dados revelam que a distribuição geográfica dos agricultores no 
processo de produção de Carne de Cachena, se restringe aos concelhos 
de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Monção e Melgaço, não tendo 
ainda esta entidade conseguido chegar a todos os concelhos do Solar 
da Raça. De salientar que, do total de produtores, cerca de 70% tem as 
suas explorações pecuárias instaladas no concelho de Arcos de Valdevez. 
Embora este concelho seja aquele que apresenta maior efetivo pecuário 
de bovinos da Raça Cachena, torna-se premente cobrir todo o território, 
implementar a estratégia de trabalho que falta para efetuar a expansão 
que se pretende, numa ótica de envolvimento de todos aqueles que 
efetivamente queiram aderir. 

Bem espelhada em diversas publicações e artigos e na própria 
cultura dos povos serranos, a produção de carne assume importância 
primordial na sobrevivência destes espaços e da sua população. A 
coexistência do homem com o animal é o principal indicador da forma 
de gestão equilibrada e sustentada, de territórios de alta montanha 
e meia encosta, sendo que a sua manutenção será sempre resultante 
desta coexistência e só poderá ser assegurada, se mantidas as formas de 
produção tradicionais. Este potencial terá que ser tido em consideração 
e será sempre a única forma de manutenção de todos os ecossistemas ali 
encontrados, sendo fulcral criar condições para assegurar a permanência 
das populações e a consequente continuidade do seu contributo para a 
preservação de patrimónios inigualáveis.

O futuro passa pela inovação ao nível dos processos comerciais e 
promocionais dos produtos que pretendemos escoar. Passa também pela 
implementação de políticas baseadas no saber local e no património 
cultural, legado fielmente entregue a quem conseguiu resistir e ser 
resiliente, mantendo-se nestes espaços, dando primazia aos usos e 
costumes baseados fundamentalmente no sector de actividade primário – 
a Agricultura.
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Morenas e Verdes: produción e comercialización de 
razas autoctonas en perigo de extinción

José Luis Vaz

Cooperativa Verín Biocoop S.C.L.

sede@verinbiocoop.com

Verin Biocoops C.G.
Somos unha empresa cooperativa con sede en Verin, fundada en 

1998, con un criterio ben definido, vincular a recuperación das razas 
antigas en perigo de extinción co método de producción ecolóxico en 
gandeirias ben extensificadas.

O noso ámbito xerográfico e a provincia de Ourense, inda que 
traballamos con ganaderías colaboradoras do resto de Galicia para 
comercializarlles as suas produccions ecolóxicas. Producimos, 
transformamos  e comercializamos vacuno de produción ecolóxica e algo 
de cordeiro. Aproximadamente 600 xatos e vacas e uns 200 cordeiros.

O noso ámbito mercantil e o mercado nacional, por criterios de 
proximidade (recorrido curto), eficenza enerxetica e por ética e filosofía 
medioambiental .Hoxe en día non exportamos a países terceiros. 

Gandeirias, Razas, Razas en Perigo de Extinción e Manexo 
do Territorio
Agrupamos 30 gandeirias extensivas e ecoloxicas a largo e ancho da 

xeografía ourensa, 2000 vacas en 4500 ha de monte e praderías eco. 
Aportamos casi un 30% da superficie eco de Galicia e casi un 30% do 
censo galego de estas razas, e comercializamos mais do 60 % de toda 
Galicia.
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A gandeiria tipo de Biocoop e a antitese da media galega (14 vacas - 
10ha), temos mais de 100 cabezas en unha superficie de 150ha, con picos 
de 600 cabezas en 1000has.

A nosa singularidade e traballar, maiormente, con razas autoctonas 
ourensanas - Cachena, Vianesa, Frieiresa, Caldelá, e Limiá e todas 
elas estan en perigo de extincion. Estas vacas «morenas e verdes» 
perdense na noite dos tempos dende «o bos taurus primigenius” 
nos albores ata os nosos dias. A sua contribución a creación de paisaxes, 
o mantemento do clima, a fertilidade da terra, o sustento humano e 
a nosa cultura como pobo foron determinantes. O tótem galego por 
antonomasia.

Estas vacas de eiqui teñen memoria xenetica e relación intima cos 
homes que as cuidaron a través da historia. Cada unha de estas razas 
adaptouse a unha comarca natural singular e diferente (Xures, O Bolo, 
As Frieiras, Terras de Caldelas, e Lagoa de Antela) con microclimas 
e vexetacios diferentes que deron lugar a 5 matices de biodiversidade e 
beleza natural.

A sua característica principal e estar tremendamente adaptadas 
a estas comarcas naturais dende tempo inmemorial. Estas «vacas de 
eiqui» fan unha labor transcendente no medio físico en diferentes eidos; 
contribuen a reducir a masa forestal combustible evitando incendios, 
aportan materia orgánica ao chan, fertilizandoo, fixando carbono 
orgánico, evitando en gran maneira a emisión de C02 a atmosfera e 
outros gases de efecto invernadeiro como o metano, formaldehido, etc.

Minimizamos o cambio climático, que xa chegou, que xa está eiqui, 
OU NON?

Estas vacas crean clima e crean paixaxe. Criadas en gandeirias 
extensivas en un entorno de pradeiras naturais, soutos, carballeiras, 
manantiais, entre otras, constituen unidades gandeiras case 
autosuficientes e moi pouco contaminantes. Son mais eficientes que a 
arboreda na función da fotosíntesis. Absorben mais CO2 do que emiten. 
Por cada gramo de materia orgánica que aportamos o chan, evitamos 3,7g 
de CO2 a atmosfera. 
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Ternera BIOCOOP de Produccion Ecoloxica
Características
As nosas razas autóctonas caracterizanse por estar secularmente 

adaptadas a nosa oreografia, o noso clima e os recursos que ofrecen os 
nosos montes.

As suas cualidades innatas: rusticidade, resistencia, fertilidade e 
ser moi boas nodrizas, aunanse a unha gran imunidade intrinseca, 
que favorecidas polo manexo ecolóxico (ausencia de estrés, baixa carga 
gandeira, acceso a unha gran variedade de flora silvestre con propiedades 
terapéuticas) permítenos a nula utilización de medicamentos.

Crianse xatos sans, alimentados a pasto e leite materna durante 
7-8 meses ceibes cas nais e posteriormente apartanse para darlles un 
finalizado de 2-3 meses a base de forraxes e concentrados ecolóxicos, que 
posibilitan unha canle mais comercial e o mesmo tempo, e non menos 
importante, propicia un manexo esmerado (relación animal - home) que 
evite as tensions que sufren os animáis ante -mortem.

Istes xatos carentes de unha grande morfoloxia, si posuen unhas 
excelentes cualidades organolépticas nas suas carnes.

Algunas de sus caracteristcas:
Color: non sonrosado claro, mais oscura «violetacea ao corte”
Textura: tenra, xugosa.»Seda na boca”
Sabor: moi intenso.
Flavour (aroma - olor): singular, diferente a outras carnes, con 

retropaladar.

Os nosos clientes mais veteranos dicen rememorar 
sensacións gustativas de outros tempos

O noso CONCEPTO DIFERENCIAL non se basea na cantidade 
senon mais ben nas suas cualidades xénericas - calidade de carne, 
ausencia de residuos, seguridade alimentaria, preservación da 
biodiversidade, conservación do medio, trazabilidade e a valoración 
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pedagóxica do INVISIBLE. E necesario transmitir, mais que o que teñen, 
o que non teñen, a ausencia de calquer traza de residuos químicos de 
síntesis, que añade virtudes as suas boas cualidades organolépticas. Entre 
a forma e o fondo, e a cuestión, as duas cousas.

Diretamente do noso campo a sua mesa 
Procesos:
Carga - Transporte: 
debese evitar todo tipo de estrés o animal para non minar a sua 

reserva de glucoxeno, e non condicionar a obtención de unha carne de 
optima calidade, cujo pH<6. Camión propio.

Sacrificio:
Maduración-transformación: en matadoiro e sala de despiece 

homologadas polo CRAEGA. Maduramos os canles entre 5 a 15 días 
según idade do animal e logo son procesados en distintos sistemas:

Canales, medios canales en 4 cortes:
Carniceiros e restauración: Galicia (Coruña –Santiago), 

Madrid-Toledo-Valencia-Cordoba-Almeria
Despiece maior (dianteiro, chuleteiro, falda, bola):
Restauración en Galicia (Teo, O Grove, Vigo, Santiago, Coruña, 

Pontevedra, Verin, Oleiros, O Rosal, Lugo, Rios.
Despiece menor o vacio en 17 cortes:
Sistema paisano
Particulares: venda directa.
1/2 canal fileteado para coxelar: solomillo, chuletas, filetes, redondo, 

osobuco, churrasco, cortes (asar, cocer, guisar), picada e vísceras.
Sistema Darfresh, sistema de venta compensado:
-Venda compesada en 9 cortes;
-Packs 5-10-15-20 Kg;
-Presentación e caducidade;
En tendas Eco (grandes superficies e particulares):
- Santiago, Vigo, Ourense (5), Vilagarcia, Verin, Madrid, Valencia, 

Gerona, Leon.
-Hamburguesas con Mazá -Marcelo Tejedor:
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-Formula (carne+ingredientes)
-Hamburguesas 4 estacions (Primavera, Brau, Outono, Inverno) en 

desarrollo con Javier Olleros (Culler de Pau);
-Comedores escolares: Verin, Castrelo, Rios, Vilardebos, Valencia, 

Pontevedra, Vigo, Leon, Coruña.

 Figura 9 - Carnes embaladas a vácuo comercializadas pela Verin Biocoop (Fonte: site 
da Verin Biocoop)

Prezos a Productores e Consumidores ECO
A ética debe guiar a nosa actividade, e necesario encontrar un punto 

de equilibrio entre un precio xusto o productor con un precio xusto para 
o consumidor que non faga ao producto ecolóxico elitista, so ao alcance 
de poucos. Merecemos «un contrato social» que propicie trasferencia 
de renda as producions ecolóxicas pola labor social e a contribución 
inmaterial o planeta terra.

-Impacto mínimo no medio ambiente:
-control de incendios en Galicia;
-minimización do cambio climático;
-producción de alimentos sans para os consumidores.

No sistema convencional o mercado e o que marca o prezo o 
productor en orixen.Vendese a tanto, descontamos gastos e plusvalías 
e pagamos a tanto. Repercutimos hacia atrás o marxen dos custos de 
producción que teñamos .En BIOCOOP fixamos un prezo en orixen 
ao productor e repercutimos hacia diante para fixar o prezo final de 
mercado, aproximadamente entre un (10-20)% por riba do prezo das 
indicacios xeográficas protexidas.
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- Vacas boas (grao 3 de graxa) – entre 3 a 4 €/Kg canle;
- Añojos (grao 2-3 de graxa) – entre 4,20 a 4,50 €\Kg canle;
- Ternera (grao 2-3 de graxa) –entre 4,50 a 5 €\Kg canle.

E necesario suliñar que con respecto a competencia de outros 
productores eco do estado español que comparten mercado eco con nos, 
os nosos prezos en orixen son superiores entre o 0,40 a 0,80 €\kg canle.

Isto pode supoñer unha desventaxa competitiva, salvo que haxa 
unha coincidencia de criterios entre as nosas valorizacions positivas 
das cualidades superiores das nosas carnes con respecto a outras, e as 
valorizacions positivas que fan nosos clientes con respecto a calidade 
diferencial que reciben.

Gandeirias Ecoloxicas Extensivas. Saude Medioambiental e 
Saude Humana
O método bio e unha ferramenta que nos permite:

-Mantener a fertilidade da terra, hoxe, maña e no futuro;
-Aumentar a resistencia dos cultivos frente a pragas e infermidades, 

sin venenos;
-Producir alimentos de calidade nutritiva e saude, superiores.

Os abonos e productos químicos matan a actividade biótica da 
terra, matan a fertilidade natural e fana dependente de eles. ¿Que valor 
nutritivo poden ter uns alimentos impolutos con boa presencia, pero 
impregnados en venenos INVISIBLES que lentamente, sin enterarnos 
afectan a nosa saude e o noso equilibrio, creándonos infermidade a través 
dos disruptores hormonáis?

Os nosos animáis, cómo nos, teñen unha porte etérea, enerxética, 
que podríamos chamarlle «alma» senten, teñen emocións, sufren. Se 
comemos carne de animáis atormentados na sua crianza (falta espacio, 
luz, alimentación intensiva, antibióticos) estamos comendo estrés, «fast 
food»; debemos alimentarnos de carne de animales felices, criados 
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respetando as suas necesidades de alimentación, sexualidad, estructura 
do rebaño, xerarquia, territorio, etc., e para que iso ocurra e preciso ter 
os animáis en libertad e no ámbito xerográfico o que pertencen, debemos 
reproducir o esquema da natureza. Seran animáis rústicos, lonxevos, 
resistentes e inmunes.

Procuramos:
- Unha base territorial equilibrada, sin contaminantes, en base a 

utilización dos procesos de compostaxe (esterco fermentado) que asegura 
unha moi baixa carga bacteriana nas terras e como consecuencia ausencia 
de neumonías, diarreas e parasitosis nos becerros (EXEMPLO: poderá 
escrever o exemplo que deu das análises ao gado desparasitado e ao gado 
que não tinha sido desparasitado?). Non necesitamos construccións 
gandeiras para ter materia prima dabondo.

- Augas: Sen nitritos, nitratos, herbicidas, pesticidas nin restos de 
medicamentos;

- Atmosfera: Que reciba baixas doses de CO2 e metano en base o 
manexo da materia orgánica compostada que aportamos e que aportan as 
propias vacas o territorio;

- Gandeirias sen lumes: Que en Ourense e moito decir. Estas 
morenas e verdes son brigadas previsoras que evitan a praga da nosa 
terra, a miseria para o futuro. Isto e moi serio, estamos xa no punto de 
« NON RETORNO» no proceso do cambio climático e nos os gandeiros, 
somos corresponsables. Hai que actuar, hai que cambiar se queremos a 
sustentabilidade da nosa actividade.

Si como dixo Hipocrates “somos o que comemos» deberíamos 
replantexarnos o modelo da gandeiria industrial porque provoca un 
deterioro acelerado do noso hábitat fruto de prácticas agrogandeiras 
intensivas que contaminan as augas, a terra e a atmosfera. Son 
fertilizantes químicos , manipulación xénetica, herbicidas, pesticidas, 
medicamentos, etc. que se incorporan a cadea trófica , actuando como 
DISRUPTORES HORMONAIS que afectan o noso sistema endocrino 
que produce alteracions no noso sistema inmunitario e reproductor 
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creando consecuencias como infertilidade, alerxias, cancros, obesidade, 
resistencia a antibióticos, etc.

Tamen e importante considerar a relación entre ACIDOS GRAXOS 
VOLATILES:

0₃-0₆:1-5 propio gandeiria extensiva-anticarciogenesis.
0₃-0₆:1-30propio gandeiria intensiva-procarciogenesis.

Rematando
- Con estas vacas morenas e verdes nadamos a contracorriente 

intentamos darlle a volta a tendencia dominante creando un novo 
concepto de gandeiria extensiva, autóctona e ecolóxica que asuma a idea 
de unha certa soberanía alimentaria para a nosa sociedade local e para 
que se vincule con nos nun proxecto ético que respecte o mundo e as 
persoas que viven nel.

Tratamos de propiciar un cambio progresivo das gandeirias sen terra 
a un modelo de gandeirias autóctonas extensivas que ocupen unha boa 
parte do territorio baleiro, improductivo, desocupado, revertindo nunha 
funcion medioambiental, climática e paixasística tan necesaria e vital 
como productiva. O razoamento e meridiano, as primeiras contaminan e 
as segundas coidan do noso mundo rural tan ameazado, do planeta terra 
e coidan de nos como sociedad e como persoas.
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Valorização de produtos locais – Feijão Tarreste

Amaro Pereira de Amorim

Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, CRL

amaroamorim@sapo.pt | cooparcosbarca@mail.telepac.pt 

Introdução
O desenvolvimento rural passa, necessariamente pela integração 

conjunta dos diversos setores de actividade, num objetivo comum de 
promover a defesa dos ecossistemas e melhorar o nível de vida dos 
habitantes locais. 

Neste âmbito, a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte 
da Barca abrange um vasto território, parte dele constituinte do único 
Parque Nacional existente em Portugal. Criado em 1971, o Parque 
Nacional Peneda-Gerês reveste-se de uma importância maior, no 
que respeita à conservação dos recursos endógenos. Resultam desta 
permanente ligação ao território muitos usos, costumes e tradições, os 
quais temos o dever de defender, conservar e valorizar.

Feijão Tarreste – um património a conservar e valorizar 
localmente
O feijão Tarreste é um importante e único recurso genético, uma 

cultivar da espécie Phaseolus vulgaris. Foi introduzido no continente 
europeu, no noroeste da Península Ibérica, após as descobertas das 
Américas. É também no noroeste que encontramos ainda uma grande 
variabilidade genética desta espécie, fruto dos sistemas de minifúndio e 
de pequena agricultura familiar.

Ao longo de vários séculos, consequência de um extraordinário 
processo de seleção promovido pelas populações locais das serras do 
Soajo e da Peneda, foram escolhidas as melhores sementes, as que 
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melhor se  adaptavam ao clima e aos solos da região. Assim nasceu o 
feijão Tarreste; caracterizado por uma diversidade genética bem vincada 
e capaz de permitir a sua cultura em consociação com o milho, numa das 
mais exemplares formas de agricultura sustentável.

Figura 10 - Mistura de ecotipos de feijão Tarreste 

Este produto singular é hoje reconhecido como um importante e valioso 
recurso genético, de valor nutricional distinto e merece reconhecimento pelo 
movimento “Slow Food”, fazendo parte da denominada “Arca dos Sabores”.

O valor nutricional desta cultivar de feijão relaciona-se ainda com a sua 
possível inclusão na categoria de alimento funcional. O termo alimento 
funcional resulta da função que determinado alimento ou ingrediente que 
o compõe, exerce em benefício das funções vitais, ou mesmo na redução 
de riscos de doença. Na Europa, o chamado “Documento de Consenso” 
elaborado por reconhecidos especialistas em nutrição, ressalva que estes 
alimentos devem demonstrar os seus efeitos nas quantidades em que sejam 
normalmente consumidas na dieta. 

Um estudo realizado por Mesquita et al.(2001) em ratos, permitiu concluir 
que, comparativamente a outras variedades, “…o feijão tarreste se distinguiu 
dos restantes, por ter conduzido a um maior decréscimo do colesterol 
plasmático e a um aumento mais acentuado das concentrações de acetato e 
butirato”(ácidos gordos de cadeia curta).

Desde 2015, a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte 
da Barca procura dar continuidade ao trabalho anteriormente realizado 
por diversas organizações e entidades, como a ARDAL (Associação 
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Regional de Desenvolvimento do Alto Lima), o Banco Português de 
Germoplasma Vegetal (atualmente integrado no INIAV-Instituto Nacional 
de Investigação Agrária e Veterinária) e a Direção Regional de Agricultura 
e Pescas do Norte. Desde então, foram desenvolvidas pela cooperativa 
diversas ações que visam a defesa e conservação “in loco” deste recurso 
genético e a criação de circuitos comerciais que permitam o escoamento e 
valorização do produto, a seguir enumeradas:

a) Registo da variedade no CNV (Catálogo Nacional de Variedades), 
visando a inscrição do feijão de modo a permitir a sua comercialização 
como semente, dentro da sua região de origem (Arcos de Valdevez e 
Ponte da Barca). Este processo culminou com a aprovação do pedido e 
respetiva publicação no CNV de 2017 pela DGAV (Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária). Desde então o feijão Tarreste é reconhecido 
como uma variedade de conservação, ao abrigo do Decreto-lei nº 54/2011 
de 14 de abril, transpondo para a legislação nacional a Diretiva nº 
2009/145/CE, de 26 de Novembro de 2009. 

b) Criação e registo da marca, junto do INPI (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial), processo concluído em 02/05/2016, com registo 
e publicação da marca nacional nº 553368.

c) Criação de novo produto – “Pastel de Feijão Tarreste de Arcos de 
Valdevez”, decorrente da aprovação de candidatura financiada pelo 
programa COMPETE2020, através da execução de investimento nas 
seguintes áreas: conceção de produto; criação e registo da marca nacional 
nº 569822 (INPI), em 20/04/2017; conceção de embalagens e promoção 
do produto.

Figuras 11 e 12 - Logótipos de Feijão Tarreste e do Pastel de Feijão Tarreste. (Cooperativa 
Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, CRL)
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Conclusão
Atualmente, o feijão Tarreste é um elemento valioso dentro do 

conjunto de ofertas gastronómicas do concelho de Arcos de Valdevez. 
Efetivamente, ganhou lugar de destaque, tendo sido selecionado 
pelo próprio Município para o prato principal do fim-de-semana 
gastronómico, evento que se realiza anualmente e que atrai muito 
apreciadores da boa gastronomia local. Em conjunto com a Carne de 
Cachena da Peneda DOP, outro produto de qualidade ímpar, também 
reconhecido pelo movimento “Slow Food”, permitem confecionar o prato 
“Cachena com arroz de feijão Tarreste”, que figura nas ementas dos 
principais restaurantes do concelho de Arcos de Valdevez.

Perspetivando o futuro, o principal desafio está na necessidade de 
aumentar a área de produção, de modo a responder à crescente procura 
do produto, tanto ao nível local como também ao nível nacional. O papel 
da Cooperativa continuará a ser o de garantir a compra e comercialização 
do feijão Tarreste, contribuindo para a conservação e valorização desta 
variedade local e do seu património genético, apoiando a pequena 
agricultura familiar os sistemas de produção sustentável de produtos 
locais.

Referências: 
Mesquita M.F., Morais Z., Pereira P.C., Teixeira M., Cardoso A., Mateus M., Soares G., 

Cervantes E., Rayssiguier Y. (2001). Estudo nutricional dos ecótipos de feijão, cultivados 
na serra da Peneda (Arcos de Valdevez). Interreg II – Projecto de Investigação Aplicada n.º 
1/1/89/DGD Rural/99.

Scientific Concepts of Functional Foods in Europe, Consensus Document (1999). British 
Journal of Nutrition,81, S1-S27.
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Introdução
Uma das principais questões que se coloca actualmente face à 

evolução que tem vindo a acontecer na vida das populações locais 
no decorrer do aumento das actividades relacionadas com o turismo 
traduz-se em como tirar partido, de forma legal e sustentável, das novas 
oportunidade de obtenção de rendimentos, por parte dos pequenos 
agricultores familiares, num contexto de expansão da atratividade 
turística de Sistelo e do crescimento da procura, no local, de produtos 
autênticos, locais, tradicionais.

No presente artigo, é feito o enquadramento das actividades 
económicas da Aldeia de Sistelo na tipologia dos Circuitos Curtos 
Agroalimentares e pretende-se fazer referência aos principais 
documentos regulamentares que orientam o licenciamento e a actividade 
de produção e fornecimento de produtos alimentares ao nível local.

Finalmente são apresentadas algumas medidas orientadoras no 
sentido de agilizar os processos de implementação dos requisitos legais 
nas actividades locais.

1. Características das actividades em sistelo
As principais actividades desenvolvidas em Sistelo podem 

caracterizar-se da seguinte forma:
Agricultura de subsistência, informal;



56

• Pequenos agricultores já integrados no mercado, mas que podem 
complementar a sua produção principal diversificando produções, 
oferecendo atividades e vendendo os produtos em cadeias curtas de 
comercialização/consumo;

• Natureza local e rastreável da origem dos produtos (venda direta, 
contacto direto com prestadores de serviços);

Intermediários (restaurantes, cafés, empresas de animação) precisam 
de ter conhecimento das regras aplicáveis e ter registo válido despesa/
receita;

•  Visitantes procuram produtos locais e autênticos

Os principais produtos de interesse, tendo em consideração quer o 
sistema produtivo local, quer o potencial interesse dos intermediários e 
dos visitantes são:

Produtos de origem animal:
• Bovino (Raça Cachena e Barrosã)
• Porco 
• Cabrito
• Coelhos
• Frangos/galinhas
• Caça /pesca
• Ovos
• Mel 
• Fumados (chouriços), carnes de salgadeira

Produtos de origem vegetal:
• Hortícolas frescos (batata, hortaliças, …)
• Hortícolas secos (feijão Tarreste)
• Farinha – moagem em moinho tradicional;   
• Broa / Bolo do caco (broa com carne/enchidos dentro) de forno 
tradicional

• Compotas e doces
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Formas de Venda:
• Venda direta ao consumidor final 
• Venda direta a restaurantes/alojamentos turísticos de proximidade 
(na freguesia, no município) para fornecimento ao consumidor final

• Vendas em mercados/feiras locais 
• Prestação de serviço pelos agricultores directamente ou tendo 
como intermediário empresas de animação turística, usando 
produtos da exploração em experiências turísticas (workshops, 
eventos gastronómicos, em que os turistas participam na confeção/
consomem/levam os produtos para consumir em casa) - exemplos: 
matança do porco e atividades associadas de conservação/
transformação das carnes; moer o milho / cozer a broa.

2. Os circuitos curtos agroalimentares (CCA)
As referidas actividades desenvolvidas em Sistelo podem ser 

enquadradas no conceito de Circuito Curto Agroalimentar (CCA), 
que se pode definir como um modo de comercialização dos produtos 
agroalimentares que se efetua por venda direta do produtor ao 
consumidor ou por venda indireta através de um único intermediário,  
que se caracterizam pelos seguintes aspectos:

• Proximidade geográfica (concelho de produção e concelhos 
limítrofes) e relacional entre produtores e consumidores;

• A origem local e identificada do produto – rastreabilidade e 
sazonalidade; 

• O produtor, para além da intervenção direta na produção, também 
interfere frequentemente na transformação e comercialização dos 
produtos; 

• Os produtos transformados utilizam matérias-primas provenientes 
das explorações locais.

 
2.1. Os CCA para os produtores:
Os produtores, que não possam ou não pretendam aceder às 

exigências estabelecidas pelas cadeias de distribuição, podem optar por 
comercializar os seus produtos através de circuitos curtos. A aposta não é 
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apenas escoar e remunerar melhor os produtos ou valorizar a qualidade 
e a singularidade de alguns deles, mas frequentemente conseguir obter o 
reconhecimento social da sua atividade.

Objectivos:
• Apoiar os produtores agrícolas e o emprego local; 
• Melhorar escoamento dos produtos;
• Garantir que a margem de comercialização permanece no produtor/
na região.

2.2. OS CCA para os consumidores: 
O consumidor, nestes circuitos, tem acesso facilitado a informação 

sobre a origem do produto, o seu modo de produção e as respetivas 
qualidades específicas. O fluxo de comunicação entre produtores e 
consumidores permite criar confiança mútua e diferenciar os produtos 
locais dos restantes.

Objectivos:
• Acesso a produtos seguros, autênticos e de qualidade (frescura, 
sabor, valor nutricional);

• Oferta mais diversificada e de variedades e especialidades locais;
• Informação sobre a origem dos produtos e os métodos de produção 
utilizados;

• Possibilidade de apoiar a economia local.

Objectivos:
• Acesso a produtos seguros, autênticos e de qualidade (frescura, 
sabor, valor nutricional);

• Oferta mais diversificada e de variedades e especialidades locais;
• Informação sobre a origem dos produtos e os métodos de produção 
utilizados;

• Possibilidade de apoiar a economia local.
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2.3. CCA – Factores Ambientais / Economia Local
Os circuitos de comercialização de proximidade não são novos. No 

entanto, assumem hoje em dia novas dimensões e diversificam-se, em 
resultado da conjugação de uma multiplicidade de motivações por parte 
de consumidores e produtores. 

As preocupações pelas questões ambientais têm levado igualmente 
a um interesse crescente por métodos alternativos de produção e 
comercialização dos alimentos.

Objectivos:
• Práticas de cultivo mais sustentáveis;
• Menor consumo de energia na conservação e transporte dos 
produtos;

• Preservação da biodiversidade agrária e cultural; utilização de 
variedades locais e raças autóctones;

• Dinamização da economia local: criação de emprego e retenção de 
valor no território;

• Manutenção da atividade agrícola e pecuária em zonas 
desfavorecidas;

• Reforço da identidade cultural: aumento do potencial turístico.

2.4 Modalidades de CCA
Os Circuitos Curtos Agro-alimentares podem assumir várias 

modalidades, nomeadamente: 
Venda Directa – Venda direta dos produtos próprios, num local 

específico na exploração agrícola; 
Venda à Restauração Local - Venda de produtos agroalimentares aos 

restaurantes locais (restaurantes ou estabelecimentos de hotelaria);
 Venda ao Comércio Local - Restaurantes ou hotéis criarem 

menus com a introdução de produtos locais ou gastronomia regional 
confecionada com produtos locais; 

Mercado de Produtores - Local de acesso público onde os produtores 
agrícolas e agroalimentares vendem os seus produtos diretamente aos 
consumidores;
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 Mercado de Produtores BIO - Local de acesso público onde os 
produtores que    produzem em Modo de Produção Biológico vendem os 
seus produtos diretamente aos consumidores; 

Feira de produtos locais - Feiras locais ou regionais onde são 
comercializados por venda direta um produto local ou vários produtos 
que de alguma forma se podem associar e que em muitos casos 
constituem o principal meio de escoamento desses produtos;

 Ponto de Venda Colectivo - Espaço comercial onde os produtores 
agrícolas ou agroalimentares se organizam para vender diretamente aos 
consumidores os produtos da produção própria;

 Cabaz de produtos Agroalimentares - Venda direta de um conjunto 
diversificado de produtos agroalimentares, locais e sazonais, com 
entrega regular, num local previamente combinado entre o produtor e 
o consumidor (domicílio do consumidor, sede de empresa, exploração 
agrícola, cooperativas, lojas e outros locais).

3. Aprovação de estabelecimentos do Sector Alimentar
A aprovação dos estabelecimentos é o procedimento administrativo, 

prévio ao início da laboração, pelo qual a Direção Geral de Alimentação 
e Veterinária (DGAV) verifica e reconhece a observância dos requisitos 
legalmente estabelecidos em matéria de higiene e segurança dos géneros 
alimentícios.A aprovação apenas é obrigatória para algumas atividades 
do setor alimentar, nomeadamente as que apresentam um risco mais 
significativo (ex: Produtos de origem animal)

A aprovação dos estabelecimentos decorre das normas constantes dos 
seguintes diplomas comunitários e nacionais:

• Regulamento (CE) n.º 853/2004, de 29 de abril, que estabelece 
regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de 
origem animal;

• Decreto-Lei n.º 1/2007, de 2 de janeiro, que estabelece as 
condições de funcionamento dos locais de extração e processamento de 
mel e outros produtos da apicultura destinados ao consumo humano.
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3.1- Flexibilidade da aplicação da legislação: casos especiais
A legislação europeia integra possibilidades de aplicação flexível 

dos requisitos, para proteger a diversidade alimentar e atender às 
necessidades especiais dos pequenos produtores, nomeadamente:

•  Métodos tradicionais de produção; 
•  Estabelecimentos localizados em regiões sujeitas a condicionalismos 
geográficos especiais, como ilhas isoladas e áreas montanhosas; 

•  Pequenos estabelecimentos; 
•  Fabrico de alimentos com características tradicionais. 

•  A flexibilidade pode dizer respeito a requisitos das 
instalações e dos equipamentos e utensílios, mas também 
a requisitos de outra natureza, como os procedimentos 
baseados no HACCP.

3.1.1- Fornecimento ao consumidor final
Os estabelecimentos industriais onde sejam manipulados os géneros 

alimentícios de origem animal não são sujeitos a aprovação se: 
• Os géneros alimentícios produzidos se destinarem exclusivamente ao 
fornecimento direto do consumidor final pelo operador responsável 
pelo estabelecimento, seja no próprio estabelecimento, em feiras ou 
mercados, ou através de entrega ao consumidor final;

•  Os estabelecimentos industriais cuja atividade se destine apenas à 
venda ao consumidor final (à porta de casa, em feiras, em mercados, 
com entrega ao cliente, etc.) não precisam de ser aprovados, ainda 
que utilizem alimentos de origem animal não transformados. 

O Regulamento (CE) n.° 852/2004 e o Regulamento (CE) n.° 
853/2004, relativos à higiene dos géneros alimentícios (incluindo os de 
origem animal), não se aplicam ao fornecimento direto, pelo produtor, 
de pequenas quantidades de produtos primários ao consumidor 
final ou a estabelecimentos de comércio retalhista que abasteçam 
diretamente o consumidor final, nem ao fornecimento direto, pelo 
produtor, de pequenas quantidades de carne de aves de capoeira e de 
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coelhos domésticos abatidos na exploração, ao consumidor final ou a 
estabelecimentos de comércio retalhista que abasteçam diretamente o 
consumidor final com esta carne.

• Os regulamentos de higiene permitem que a autoridade 
competente adote medidas que promovam a flexibilidade 
na aplicação desta legislação comunitária em particular 
nas estruturas, layout, práticas de fabrico e obrigações dos 
operadores nos seus controlos.

De acordo com a Portaria 74-2014:
• O fornecimento direto pelo produtor primário ao consumidor 
final, ao comércio a retalho local que abastece diretamente o 
consumidor final ou à restauração só pode ser efetuado no concelho 
e concelhos limítrofes do local de produção primária, nas condições 
e quantidades definidas por esta portaria, sem prejuízo das regras 
previstas em legislação específica.

• A limitação geográfica prevista no n.° 1 não se aplica quando a 
comercialização for efetuada com fins promocionais de produtos 
regionais em mostras temporárias organizadas para o efeito, bem 
como à caça selvagem e aos produtos da pesca profissional nas águas 
interiores.

• O fornecimento direto dos produtos da produção primária 
abrangidos pela presente portaria deve ser acompanhado de um 
documento comercial que mencione a marca de exploração, registo 
da atividade ou outro código que permita identificar a origem do 
produto.

• Pequenas quantidades de ovos, mel a fornecer pelo produtor 
primário: O fornecimento de pequenas quantidades de ovos, 
mel e produtos da pesca pelo produtor primário diretamente ao 
consumidor final, a estabelecimentos de comércio retalhista local, 
que abasteçam diretamente o consumidor final ou à restauração - 
quantidades máximas:

    a) Ovos — 350 ovos por semana
    b) Mel — 650 kg por ano
• Pequena quantidade de carne de aves de capoeira, coelhos 
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domésticos e aves de caça de criação, abatidas na exploração a 
fornecer pelo produtor primário: O fornecimento de carne de aves 
de capoeira, coelhos e aves de caça de criação, exceto avestruzes, 
abatidas na exploração, pelo produtor primário diretamente ao 
consumidor final, a estabelecimentos de comércio retalhista que 
abasteçam diretamente o consumidor final ou à Restauração - 
quantidade máxima por semana:

    a) 25 carcaças de perus;
    b) 50 carcaças de patos e coelhos;
    c) 100 carcaças de outras espécies de aves de capoeira.

• Os locais de abate das aves de capoeira, lagomorfos e aves de caça 
de criação devem cumprir as condições a definir por despacho do 
Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária.

• Sem prejuízo do acompanhamento veterinário, as explorações 
de proveniência das aves de capoeira, lagomorfos e aves de caça 
de criação referidos no n.° 1 não podem estar sujeitas a qualquer 
medida de restrição sanitária oficial.

• Não é permitida qualquer outra operação de preparação das 
carcaças, além do abate, evisceração e depena ou esfola.

• A documentação que acompanha os produtos referidos no n.° 1 deve 
identificar a exploração de origem, fazendo referência à respetiva 
marca da exploração.

• Pequena quantidade de peças de caça selvagem a fornecer pelo 
caçador: Sem prejuízo do disposto no Decreto –Lei n.° 202/2004, de 
18 de agosto, com a última redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
n.° 81/2013, de 14 de junho, o caçador pode fornecer diretamente 
ao consumidor final, ao comércio a retalho local que abastece 
diretamente o consumidor final ou à restauração peças de caça das 
espécies e nas quantidades máximas seguintes:

    a) Coelho-bravo (Oryctalagus cuniculus) — 2 por dia;
    b) Lebre (Lepus granatensis) — 1 por dia;
    c) Perdiz -vermelha (Alectoris rufa) — 3 por dia.
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1. Não é permitida, além da evisceração, qualquer operação de 
preparação das carcaças.

2. O fornecimento pelo caçador deve ser efetuado no prazo máximo 
de vinte e quatro horas após a caçada.

De acordo com o Despacho n.º 7198/2016  - Abate de 
animais fora dos estabelecimentos aprovados:

A autorização da matança de animais fora dos estabelecimentos aprovados 
nos termos do presente despacho não pode comprometer o respeito 
das regras aplicáveis à garantia da saúde pública e da proteção animal, 
designadamente as relativas ao bem-estar dos animais durante o abate.

É autorizada a matança tradicional de suíno, organizada por 
entidades públicas ou privadas, que constitui uma manifestação cultural 
ou desportiva desde que respeitadas as seguintes condições:

• Cumprimento do disposto no Regulamento (CE) n.º 1099/2009, 
relativo à proteção dos animais de abate, quanto à contenção, 
atordoamento, sangria e demais disposições aplicáveis;

• Cumprimento do disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009, 
no que se refere à eliminação de subprodutos de origem animal não 
destinados ao consumo humano;

• Só podem ser abatidos animais que se encontrem identificados nos 
termos da legislação vigente e que sejam provenientes de efetivos 
que não estejam sujeitos a restrições sanitárias, devendo ser sempre 
assegurada a rastreabilidade dos animais;

• É obrigatória a inspeção higio-sanitária dos suínos, ante e post 
mortem, ….. cabendo aos organizadores da matança requerer, com a 
antecedência mínima de sete dias, a presença do médico veterinário 
municipal (MVM), sendo imputado aos requerentes o custo inerente 
à mesma;

• O local da matança deve ser aprovado pelo MVM, não sendo as 
carnes sujeitas a qualquer marcação de salubridade, de identificação 
ou classificação de carcaças;

• As carnes que não sejam consumidas durante o evento devem 
ser encaminhadas como subprodutos ……., sendo proibida a sua 
comercialização ou cedência por qualquer forma.
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3.1.2 Fabricação de géneros alimentícios em casas 
particulares
A fabricação de géneros alimentícios em edifícios com alvará de 

autorização ao uso de habitação, com vista à colocação no mercado, pode 
ser autorizada, sob determinadas condições específicas. Esta atividade 
terá de ser aprovada se forem utilizados géneros alimentícios de origem 
animal não transformados e se os géneros alimentícios fabricados se 
destinarem ao fornecimento de outros operadores do setor alimentar, a 
não ser que esse fornecimento seja uma atividade marginal, localizada e 
restrita.

3.1.3 Estabelecimentos retalhistas com secções acessórias
Os estabelecimentos de comércio ou de restauração e bebidas 

podem dispor de secções acessórias destinadas ao exercício de algumas 
atividades industriais, que constituam um elemento de suporte ou 
complemento da atividade comercial.Não obstante este procedimento 
simplificado de licenciamento, as secções acessórias estão sujeitas a 
aprovação da DGAV (com necessidade de vistoria prévia ao início da 
laboração), a não ser que os géneros alimentícios produzidos se destinem 
exclusivamente ou maioritariamente ao fornecimento do consumidor 
final no mesmo estabelecimento.

3.1.4 Extração e embalamento de mel e outros produtos 
apícolas
Esta atividade constitui um caso particular porque muito embora 

seja considerada, em termos económicos, uma atividade da produção 
primária, vigora em Portugal um regime específico de regulamentação 
deste setor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 1/2007, de 2 de janeiro:

• As Unidades de Produção Primária (UPP) que procedem às 
operações de extração e embalamento do mel ou outros produtos apícolas 
provenientes da sua própria exploração, com destino ao fornecimento de 
um estabelecimento, do consumidor final ou do comércio a retalho local, 
nos limites do distrito de implantação da unidade, ou em representações 
temporárias de produtos regionais, até uma quantidade de 650 Kg 
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por ano, não carecem de aprovação. É no entanto necessário que estes 
produtores se registem na DGAV, para o que devem proceder de acordo 
com as instruções constantes no portal da DGAV.

3.2 ENQUADRAMENTO LEGAL

3.2.1 Início da Actividade, Constituição da Empresa e 
Fiscalidade
(IVA, IRS, Faturação, documentos de transporte) Decreto-Lei nº 

197/2012, de 24 de agosto – Introduz alterações no Código do IVA, no 
Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e alguma legislação complementar; 
Decreto lei nº 198/2012, de 24 de agosto - Estabelece medidas 
de controlo da emissão de faturas e outros documentos com relevância 
fiscal; Guia de Apoio à Criação e Desenvolvimento de 
Microempresas; Atividades Agrícolas, Silvícolas e Pecuárias – 
Obrigações declarativas e de pagamento, folheto informativo da 
AT, abril 2015; Regime Fiscal dos Produtores Agrícolas, folheto 
informativo da AT, novembro 2016.

3.2.2 Higiene e Segurança Alimentar
A produção, transformação e comercialização dos produtos 

locais devem obedecer a legislação em matéria alimentar e às 
normas obrigatórias em matéria de higiene, para dar a garantia aos 
consumidores sobre a qualidade e segurança alimentar destes produtos 
Regulamento(CE)nº852/2004; Regulamento(CE)nº853/2004; 
Portaria 74/2014, de 20 de março – Regulamenta as derrogações 
e medidas nacionais previstas nos Regulamentos (CE) n.ºs 852/2004 e 
853/2004;

Despacho n.º 294/2015 de 12 de janeiro, requisitos técnicos 
que os locais de abate das aves de capoeira, lagomorfos e aves de caça de 
criação devem cumprir para que possam ser aprovados.

https://dre.pt/application/file/a/174609
https://dre.pt/application/file/a/174609
https://dre.pt/application/file/a/174604
http://www.dgadr.pt/microempresas/
http://www.dgadr.pt/microempresas/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/nr/rdonlyres/de0a985c-12f0-4471-b80e-4cd358618537/0/agric_vf.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/nr/rdonlyres/de0a985c-12f0-4471-b80e-4cd358618537/0/agric_vf.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A39A3C73-793F-4CA8-8BD7-1BF4A8B147B3/0/IVA_Regime_Forfetario.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20140601&from=PT
https://dre.pt/application/file/a/571992
https://dre.pt/application/file/a/66113944
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3.2.3 Licenciamento Comercial
Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, aprova o regime 

de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e 
restauração e estabelece o regime contraordenacional respetivo (RJACSR 
– Regime Jurídico de Acesso e Exercício das Atividades de Comércio, 
Serviços e Restauração).

 
3.2.4 Mercado Local de Produtores
Decreto-Lei nº 85/2015, de 21 de maio – Estabelece o regime 

jurídico aplicável aos mercados locais de produtores.

3.2.5 Rotulagem
A rotulagem é obrigatória e encontra-se regulada por: Regulamento 

(UE) Nº. 1169/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios pré-embalados; Decreto –Lei 26/2016, de 9 de junho 
– relativo à prestação de informação aos consumidores dos géneros 
alimentícios, no que respeita à indicação do país de origem ou do local de 
proveniência da carne fresca, refrigerada e congelada de suíno, de ovino, 
de caprino e de aves de capoeira.

3.2.5 Produtos Hortícolas e Frutos Frescos
Regulamento de Execução (UE) N.º 543/2011 da Comissão 

– estabelece regras de execução do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 
do Conselho, nos sectores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e 
produtos hortícolas transformados. O artigo 4º – Estabelece as exceções 
e dispensas de aplicação das normas de comercialização a alguns 
produtos; Higiene na Produção Primária de Hortofrutícolas 
Frescos – Código de Boas Práticas, editado pela CAP, CNA e 
CONFAGRI, novembro 2015;

Controlo da Higiene na Produção de Hortofrutícolas – Boas 
Práticas , editado DGAV, janeiro 2016.

https://dre.pt/application/file/a/66229902
https://dre.pt/application/file/a/67250345
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PT:PDF
https://dre.pt/application/file/a/74608059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0543&from=PT
http://www.cap.pt/0_users/file/Agricultura Portuguesa/Frutas e Produtos Horticolas/CBP_HF_-_final_aprovado_20-11-2015.pdf
http://www.cap.pt/0_users/file/Agricultura Portuguesa/Frutas e Produtos Horticolas/CBP_HF_-_final_aprovado_20-11-2015.pdf
http://www.cap.pt/0_users/file/Agricultura Portuguesa/Frutas e Produtos Horticolas/CBP_HF_-_final_aprovado_20-11-2015.pdf
http://marketingagricola.pt/wp-content/uploads/producao_primaria_boas-praticas.pdf
http://marketingagricola.pt/wp-content/uploads/producao_primaria_boas-praticas.pdf
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3.2.6 Licenciamento da Actividade de Transformação de 
Produtos Agroalimentares
Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio, cria o Novo Sistema da 

indústria Responsável;
 Portaria n.º 279/2015, de 14 de setembro, identifica os 

requisitos formais do formulário e os elementos instrutórios a apresentar 
pelo interessado nos procedimentos com vistoria prévia, sem vistoria 
prévia e de mera comunicação prévia;

 Despacho nº 6497/2014 , DGAV, DR II Série, 19 de 
maio – Isenção de atribuição do NCV às atividades exercidas em 
prédios urbanos destinados à habitação, e cuja atividade se destina 
exclusivamente à venda ou fornecimento direto ao consumidor, mesmo 
utilizando matérias primas de origem animal não transformada; 
Aprovação de estabelecimentos industriais em casas 
particulares - Esclarecimento nº 8/2014 da DGAV sobre Segurança 
Alimentar.

3.2.7 Apoios Comunitários
Regulamento Delegado (UE) N. o 807/2014 da COMISSÃO de 

11 de março de 2014 que complementa o
Regulamento (UE) n. o 1305/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), e que estabelece 
disposições transitórias;

Portaria152/2016 – artº 27º a 34º.

https://dre.pt/application/file/a/67188488
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Licenciamento-Industrial/Sistema-da-Industria-Responsavel-(SIR)/Portaria-n-º279_2015_Elementos-Instrutorios.pdf.aspx
https://dre.pt/application/file/a/25679796
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=12462861&att_display=n&att_download=y
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=12462861&att_display=n&att_download=y
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Conclusão
Face ao exposto, é importante reconhecer a necessidade imperiosa de 

actuar ao nível da formação/sensibilização/informaçãodos 
• operadores locais – relativamente aos requisitos legais básicos 
de Higiene e Segurança Alimentar, Rastreabilidade e Rotulagem 
(quando aplicável) dos produtos alimentares produzidos/fornecidos 
localmente;

• das autoridades competentes – relativamente aos fundamentos da 
legislação de Higiene e Segurança Alimentar e Rastreabilidade e 
respectivos critérios de flexibilização/adaptação ás características 
locais,

Tendo em vista a compatibilização de critérios e abordagens, 
no sentido de viabilizar as actividades produtivas locais e a 
desburocratização dos processos.

Referências
www.rederural.gov.pt/circuitos-curtos-agroalimentares
 Guia da DGAV – Aprovação de estabelecimentos do Sector Alimentar – Ed. Jan. 2018

http://www.rederural.gov.pt/circuitos-curtos-agroalimentares
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Um novo modelo agroalimentar e as dez 
tendências para 2027 segundo os princípios do 
slow food

Rui Rosa Dias

Slow Food Porto | IPAM 

rrd@universidadeeuropeia.pt | slowfoodporto@gmail.com

1. Introdução 
A atualidade dos sistemas agroalimentares globais carece de um 

profundo pensamento estratégico, compromisso político e envolvimento 
das diferentes áreas do conhecimento que circundam, assim como o 
alimento e a alimentação. Esse envolvimento deve ser sério, e acima 
de tudo, deve assentar na verdade agroalimentar. A promiscuidade 
entre ciência, política, economia e tecnologia, no caso dos alimentos 
e da alimentação, deve ser banida. A mentira e a desinformação 
agroalimentares têm reforçado e contribuído para o elevado grau de 
iliteracia sobre o alimento, fomentando o distanciamento para com 
os locais, as populações, os modos de produção, a preparação, as 
autenticidades e a mesa, perdendo-se um ADN agroalimentar, cujo 
património edificado remonta há muitos séculos atrás. 

Dando validade a estas preocupações, suportadas em várias 
pesquisas, chegou a hora de Portugal pressionar, olhos nos olhos, o setor 
agroalimentar e florestal para que produza, transforme e comunique com 
verdade. Já não é uma moda. É sim uma tendência. As tendências para os 
próximos anos, algumas delas pré-anunciadas, emergirão ainda antes do 
previsto. 
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2. Modelo concetual agroalimentar para 2027
As dez tendências agroalimentares em Portugal para 2027, foram 

suportadas num modelo concetual aprovado por um conjunto de experts 
nacionais, dos setores Publico, Académico e Privado, no qual se propõe 
a inclusão de um novo princípio - Filosofia Alimentar (desdobrada em 
três fatores) – espiritualidade, conhecimento e socialização - aos já 
conhecidos princípios universais do Slow Food.

Figura 13 - Princípios universais do movimento Slow  Food (Fonte: Research & Innovation 
Food Trends Handbook, June 2018) 
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3. As dez tendências agroalimentares em Portugal para 2027
Destaca-se uma forte possibilidade de Portugal encetar políticas 

eficazes que conduzam à redução do desperdício alimentar face à 
atualidade, na ordem dos 15%. A possibilidade de ocorrência deste 
fenómeno é de 86,1%.

No que toca ao mercado de consumo dos produtos biológicos em 
Portugal, o painel de Experts prevê como possibilidade de ocorrência 
até 2027, que este venha a valer 100 milhões de euros, reforçando a 
tendência que se tem assistido ultimamente.

Na tentativa de perceber como se poderia valorizar e diferenciar a 
gastronomia portuguesa, levantou-se a possibilidade de vir a ser considerada 
como “Reserva Gastronómica Mundial”. Para o conjunto dos membros do 
painel, esta ocorrência tem uma possibilidade de 88,6% de acontecer até 2027.
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Já sobre o princípio Limpo, e no que concerne às práticas agrícolas 
e modos de produção, ficou absolutamente claro que até 2027, em 
Portugal, é possível ocorrer em 87,5% o conceito e práticas dos princípios 
da Agricultura Sintrópica, dando origem a produtos de excelência.

No que respeita aos canais de distribuição, o HORECA – Hotéis, 
Restaurantes e atividades de Catering, será expetável que procurem 
a “certificação/aproximação” ao modelo Slow Food, através dos seus 
inúmeros projetos que diferenciam a atividade alimentar. Esta tendência 
terá possibilidade de 86% de ocorrer até 2027 em Portugal.
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Perspetivando uma mudança comportamental com fortes relações 
com as alterações climatéricas, há até 2027, segundo os 24 membros 
do painel Delphi, 84,9% de possibilidade de a compra portuguesa vir a 
ser guiada por fatores relacionados com a distância que determinado 
produto percorreu até chegar à mesa e/ou casa.  

No princípio Bom destacaram-se duas grandes tendências com fortes 
possibilidades de acontecerem até 2027 em Portugal. A primeira foi a de 
que o conceito “Portuguese Confort Food” existirá como opção de menu. 
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Percebeu-se ainda, com uma possibilidade de 81,5% de ser uma 
realidade em Portugal, que as embalagens de muitos produtos 
alimentares irão conter informação clara e objetiva do grau de 
dependência. Perspetivam-se assim, no horizonte 2017-2027 
mudanças ao nível do packaging, falando-se a linguagem da “verdade e 
transparência agroalimentares”.

As principais tendências encontradas pelo conjunto dos membros do 
painel de Experts, para a nova dimensão proposta no modelo – Filosofia 
Agroalimentar, apontam para que possa vir a ocorrer em 86% de certeza, 
e para período 2017-2027, o surgimento da figura do Gastrónomo 
regional que aconselhará os consumidores e quem desejar sobre aspetos 
da socialização, conhecimento e espiritualidade do alimento e do 
território. 
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Por último e ainda no que respeita à Filosofia Agroalimentar, 
para 2027 em Portugal, verificou-se a possibilidade de a cocriação 
ser uma estratégia eficaz para conferir mais confiabilidade, verdade e 
transparência ao setor agroalimentar português. Esta tendência tem 
80,6% de certeza de ocorrer.

Conclusão 
A realidade dos dias de hoje, no que toca ao setor agroalimentar em 

geral, vai dando claros sinais de que, inequivocamente, as tendências 
para os próximos anos, algumas delas pré-anunciadas, emergirão 
ainda antes do previsto. Será uma realidade cada vez mais evidente a 
convivência com a bipolaridade das cadeias de valor agroalimentares. 
Não só em Portugal, mas também em todo o mundo, sobressairá o eixo 
da naturalidade, com base nos conceitos que determinarão os caminhos 
futuros ao nível da sociologia do consumo – produtos oriundos da 
Agricultura Tradicional, Agricultura Biológica, Biodinâmica, Sintrópica 
à própria Agroecologia. Por outro lado, ressalta o eixo da tecnologia 
agroalimentar, da manipulação genética, da alimentação clonada, no 
fundo, de uma cadeia de valor laboratorial. Em ambos os caminhos, 
o agro-food marketing experience – experiências verdadeiras do 
consumidor com os alimentos, os processos e as origens - serão uma 
garantia de maior confiabilidade agroalimentar. 
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As geografias onde ocorrerão os crescimentos populacionais previstos 
para as próximas décadas, acabarão por determinar em outras latitudes, 
as mais ocidentais e ditas evoluídas, os novos drives da alimentação. 
Paradoxalmente e após diversos avisos, os “recursos naturais” 
impedirão a manutenção dos atuais padrões de consumo e desperdício 
agroalimentar e florestal. Para o bem da Humanidade, os consumos per 
capita agroalimentares irão reduzir-se. O clima, o alimento e a mesa, 
formarão uma equação de equilíbrios, que a nova era agroalimentar, 
encarregar-se-á de nos forçar à adaptação. Simultaneamente, verificar-
se-ão novos valores associados ao alimento: a espiritualidade no 
sentido do bem-estar, será um deles, assim como, a ética, transparência 
e a verdade na comunicação, passarão a ser, de facto, reais. O sigilo 
e a proteção industrial, nos processos de fabrico e transformação de 
alimentos para consumo humano, serão um tema a rever, tornando mais 
transparente e acessível a realidade agroalimentar. A “mesa do alimento” 
voltará a ser o centro do convívio, da ética, do respeito pelo produtor 
e território, e tenderá a ser, mais espiritual, propiciando momentos 
individuais ou coletivos, de prazer de bem-estar, e ainda, filosóficos. O 
futuro está cada vez mais próximo e as tendências evidenciam sinais, aos 
quais devemos ficar atentos. 
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A Estratégia Regional para a Paisagem do Alto 
Minho no contexto da conservação e valorização 
do património natural
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Introdução
A paisagem, enquanto unidade visualmente identificável no território, 

resulta da contínua ação de agentes naturais e antrópicos (históricos, 
sociais e culturais) sobre propriedades biofísicas particulares. Por esta 
razão, a interpretação da paisagem permite conhecer em profundidade o 
complexo sistema dinâmico que a transforma e define. 

No contexto da gestão e valorização do território do Alto Minho, 
este conhecimento permite desenvolver formas de atuação concertadas 
a várias escalas, e ancoradas nas singularidades da paisagem regional. 
Tendo em conta a enorme riqueza do património natural e cultural 
presente no Alto Minho, a paisagem é encarada pela Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho) como o alicerce sobre 
o qual se pode desenvolver uma gestão integrada do território, focada na 
conservação e promoção dos seus valores.      

Com esta visão subjacente, a CIM Alto Minho propôs-se desenvolver 
uma “Estratégia Regional para a Paisagem do Alto Minho” (ERPAM) com 
o objetivo de dar resposta a diversos desafios e prioridades no âmbito do 
desenvolvimento regional, e ainda alavancar um paradigma inovador de 
gestão do território a nível nacional. 
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Face à dimensão e complexidade do Alto Minho, e uma vez 
que a ERPAM constitui a primeira iniciativa regional direcionada 
especificamente para a paisagem, foi necessário circunscrever o âmbito 
do projeto de forma a assegurar a produção de resultados em tempo 
útil. Assim, e considerando que muitos desafios e oportunidades se 
relacionam com a quantidade e extensão de áreas classificadas aqui 
presentes, a ERPAM focou-se sobretudo na conservação e valorização 
da biodiversidade regional e das paisagens naturais e rurais do Alto 
Minho, procurando produzir uma base firme de conhecimento e 
operacionalização aplicável à gestão do território. 

No presente artigo procurar-se-á evidenciar de que forma os 
territórios de montanha do Alto Minho contribuem para a criação de 
valores notáveis que interessa preservar, e quais as especificidades a 
considerar numa perspetiva de desenvolvimento territorial assente na 
sua valorização.

Figura 14 - Estruturas construídas de apoio à atividade agro-silvo-pastoril
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1. Enquadramento Prévio
A extraordinária diversidade paisagística do Alto Minho reflete a 

complexidade da morfologia do terreno a nível regional, determinada pelos 
principais rios presentes (o Minho e o Lima, e também o rio Neiva, embora 
com menor expressão), que atravessam a paisagem desde as serranias até ao 
mar. A compartimentação geral do território nesse sentido assume grande 
influência no clima ao longo daqueles corredores fluviais, e origina um 
gradiente de condições biofísicas com grande influência nos processos que 
modelam a paisagem, e nas comunidades biológicas que nela se estabelecem. 

A variedade de condições ecológicas existentes no Alto Minho justifica 
a sua elevada aptidão para a conservação da natureza, o que é também 
favorecido pela grande expressão dos espaços naturais ou seminaturais 
no território (as zonas de matos totalizam 27% da área total da NUTS 
III; Direção-Geral do Território, 2018). Esta aptidão é evidenciada pela 
quantidade de áreas protegidas integradas no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC), que contempla três tipos nucleares: i) áreas integradas 
da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP); ii) áreas da lista nacional 
de sítios de interesse comunitário (SIC) e zonas de proteção especial (ZPE) 
integrados na Rede Natura 2000; iii) demais áreas classificadas ao abrigo 
de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português (e.g. 
Convenção de Ramsar). 

O Alto Minho inclui 6 SIC e 2 ZPE integradas na Rede Natura 2000, boa 
parte do único Parque Nacional (Peneda-Gerês), e 2 paisagens protegidas 
(Corno do Bico, e Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos). Cabe 
salientar que cerca de 30% deste território está classificado como Rede 
Natura 2000, e que esta NUT III se distingue no contexto da Região Norte 
por ser a única cujas áreas classificadas abarcam quatro enquadramentos 
territoriais distintos, estando presentes no litoral, nos principais vales, e 
nas zonas montanhosas. Contudo, uma porção muito significativa das áreas 
classificadas existentes no Alto Minho coincide com áreas de montanha, 
onde se encontram espécies com grande valor para a conservação da 
natureza como o lobo (Canis lupus signatus), que outrora se distribuía por 
todo o país, e hoje persiste apenas em montanhas e planaltos do centro e 
norte de Portugal (Pimenta et al., 2005). 
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Algumas áreas classificadas são partilhadas com Espanha. No caso 
do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Rio Minho Internacional, 
essa circunstância traduz-se na gestão articulada entre os dois países, 
assumindo-se o SIC como um todo coerente. No entanto, por vezes, a 
gestão de áreas classificadas de âmbito internacional é realizada de forma 
diferente em cada país, resultando na justaposição de territórios que 
refletem enquadramentos legais distintos (caso da Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça Gerês-Xurés, estatuto atribuído pela UNESCO).

Para além da importância ao nível da biodiversidade, o território de 
montanha no Alto Minho permite a ocorrência de raças autóctones de 
gado, puras ou cruzadas, criadas em sistemas de produção extensivo, 
e que possuem grande importância económica para a população do 
interior. Estas raças asseguram diversos Produtos de Denominação 
Protegida (DOP) como as carnes Barrosã e Cachena da Peneda, e também 
produtos com Indicação Geográfica Protegida (IGP), como o Cabrito das 
Terras Altas do Minho.

Na União Europeia (EU), e no âmbito da agricultura, em 2016 
consideravam-se como sendo de montanha os territórios com mais 
de 50% da área agrícola acima dos 600 m de altitude e uma estação de 
crescimento reduzida ou um declive médio acima dos 20% (Azevedo et 
al, 2016). Segundo este critério, as áreas de montanha representam 38 
% do território nacional, valores bastante superiores aos considerados 
segundo a definição de montanha vigente até muito recentemente 
(que considerava o limite de altitude ≥ 700 m), 11,6% para Portugal 
continental (Ribeiro, 1945). Assim, a diversidade paisagística do Alto 
Minho nos territórios de montanha revela tanto o seu elevado valor de 
conservação, como a associação dessa aptidão a áreas agrícolas com 
grande valor cultural e socioeconómico. Alguns tipos de paisagem 
presentes nos territórios de montanha são particularmente importantes 
para a biodiversidade, e surgem frequentemente associados à atividade 
agrícola. Os quatro tipos paisagísticos a destacar nestes territórios são: i) 
paisagens rurais com gestão extensiva, ii) mosaicos arbustivo-herbáceos, 
iii) paisagens rurais complexas e biodiversas e iv) florestas autóctones.

Face ao diagnóstico de síntese relativo aos valores e recursos 
ambientais existentes a nível regional, o Alto Minho pode e deve focar-se 
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na paisagem como o alicerce ou elemento agregador e catalisador do 
desenvolvimento e coesão territorial.

Salienta-se que no Alto Minho, cerca de 37% do território está sujeito 
ao Regime Florestal no Alto Minho (estabelecido pelo Decreto de 24 de 
dezembro de 1901). Este enquadramento legal define um conjunto de 
disposições para a criação, exploração e conservação da riqueza silvícola 
assegurando o interesse público ao nível da proteção e promoção de 
processos naturais, como a regularização do ciclo hidrológico e a defesa 
do solo contra a erosão. Assim, possibilita uma melhor articulação com 
as entidades que gerem as áreas de baldio, e facilita a implementação de 
medidas de gestão da paisagem a nível regional.

Figura 15 - Elementos naturais e construídos da paisagem do Alto Minho 
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2. A Visão e Prioridades “Alto Minho 2020”
A Estratégia “Alto Minho 2020”, desenvolvida pela CIM do 

Alto Minho em colaboração com outras entidades (Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho, n.d.), identificou quatro eixos temáticos 
prioritários para o desenvolvimento regional, dos quais se destaca, pela 
relação com a ERPAM, o Eixo temático 4 – Tornar o Alto Minho uma 
região mais resiliente, e particularmente o objetivo 4.1 - Promover a 
resiliência por via da sustentabilidade.

Transformar o Alto Minho uma região mais resiliente implica, 
necessariamente, uma estratégia que garanta o equilíbrio entre a base 
ambiental e a base de atividades económicas do território. A qualidade 
ambiental e a biodiversidade do Alto Minho constituem dimensões 
qualificadoras do território, geradoras de oportunidades para a promoção 
do empreendedorismo de base local, para captação de investimentos e 
para a criação de emprego, e para a atração e/ou fixação de pessoas. 

Por outro lado, a resiliência da paisagem permite simultaneamente 
promover a qualidade do património natural e dos recursos ambientais, 
mas também reforçar a segurança de bens e pessoas (através do combate 
natural à expansão de espécies invasoras, da diminuição do risco de 
incêndio, e da regulação de processos naturais como a erosão do solo e o 
escoamento de águas pluviais). 

Impõe-se, portanto, a implementação de uma estratégia de gestão 
do território capaz de alavancar o desenvolvimento económico a 
partir dos excecionais valores naturais e paisagísticos do Alto Minho. 
Para este efeito, revestem-se de particular interesse os exercícios de 
hierarquização do património natural, paisagístico e construído, uma vez 
que facilitam a identificação de diferentes polos de atratividade regional, 
e o estabelecimento de níveis de atuação. Assim, no Alto Minho foram 
identificados polos de atratividade imediata, como é o caso do Parque 
Nacional da Peneda-Gerês, e num segundo nível, as áreas de paisagem 
protegida e os grandes rios Minho e Lima. Num nível muito interessante, 
mas ainda embrionário e com elevado potencial, surge por exemplo a 
Serra d’Arga, que possui diversos valores com interesse para conservação 
da natureza, em complementaridade com o património histórico, cultural 
e o artesanato.
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Em virtude das caraterísticas únicas do Alto Minho, o turismo de 
natureza constitui uma imensa oportunidade que importa concretizar 
para sedimentar no território um paradigma de desenvolvimento 
económico sustentável, assente em novas atividades com rendimento nas 
áreas montanhosas que atualmente se encontram mais expostas ao risco 
de desertificação. 

Nesta perspetiva, a materialização dos objetivos assumidos na Carta 
Europeia de Turismo Sustentável para o Alto Minho é de primordial 
importância, tanto ao nível da fase I (definição da estratégia de promoção 
do turismo sustentável), como ao nível da fase II, em curso, que 
contempla o reconhecimento de empresários do setor focalizados nos 
produtos de montanha.

3. A Estratégia Regional para a Paisagem do Alto Minho
A ERPAM surgiu no âmbito do projeto “Rewilding Alto Minho 

Landscapes - Novos espaços de conservação e proteção da natureza e de 
turismo sustentável no Alto Minho”, lançado pela CIM Alto Minho com 
o objetivo de desenvolver e promover uma estratégia e rede regional de 
espaços de conservação e valorização sustentável da biodiversidade e das 
paisagens naturais e rurais.

Sendo o objetivo primordial deste projeto a conservação e valorização 
da biodiversidade e das paisagens do Alto Minho, entendeu-se que se 
deveria dar particular ênfase à identificação desses valores naturais, bem 
como às dinâmicas de origem antrópica que determinam a estabilidade 
e qualidade daqueles. No entanto, prevê-se que no futuro venham a ser 
desenvolvidos estudos mais direcionados para a dimensão sociocultural 
da paisagem, que contribuam para complementar o trabalho 
desenvolvido até ao momento.

A elaboração da Estratégia Regional para a Paisagem do Alto Minho 
foi organizada em três fases (Caraterização, Diagnóstico e Proposta), de 
forma a dar resposta aos objetivos específicos seguintes:

Fase 1 | Caracterização: preparação de estudos temáticos de 
base e síntese para a caracterização biofísica do Alto Minho, dos seus 
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valores naturais e padrões de ocupação humana; análise de dinâmicas 
de evolução da paisagem ao longo do tempo; definição de unidades de 
paisagem para a totalidade da NUTS III;

Fase 2 | Diagnóstico – identificação dos pontos fortes e fracos, 
das oportunidades e ameaças presentes no Alto Minho, tendo em 
consideração a biodiversidade, paisagem, características socioeconómicas 
e tendências de evolução da situação atual;

Fase 3 | Proposta – conceção de uma rede regional de espaços para 
a conservação e proteção da natureza do Alto Minho (RRECN), e de uma 
estratégia para a sua promoção e valorização, bem como das paisagens 
regionais em geral.

A ERPAM permitiu assim: i) identificar padrões biofísicos e 
tendências de evolução da paisagem; ii) identificar e avaliar os valores 
naturais existentes (biodiversidade, geodiversidade); iii) conhecer e 
diagnosticar a situação atual para saber o que valorizar, e como; iv) 
definir unidades de paisagem para facilitar a gestão, v) a delimitação 
espacial da RRECN; e vi) catalisar oportunidades de desenvolvimento 
socioeconómico sustentável.

As “unidades de paisagem” constituem áreas com um padrão de 
paisagem relativamente homogéneo do ponto de vista biofísico e/
ou da ocupação humana. Uma vez que estas unidades sintetizam e 
refletem visualmente processos e propriedades dos ecossistemas que as 
diferenciam entre si, permitem a delimitação do território de acordo com 
as suas especificidades biofísicas e ecológicas, o que facilita a sua gestão 
através de medidas direcionadas para padrões paisagísticos distintos.

Foram identificadas doze unidades de paisagem e duas subunidades 
no Alto Minho, que no seu conjunto traduzem as principais dinâmicas 
e características paisagísticas deste território. As unidades exprimem 
as diferenças mais evidentes ao nível dos padrões da paisagem do Alto 
Minho, enquanto as subunidades constituem singularidades de pequena 
dimensão nas unidades principais.

As unidades podem ser agrupadas em quatro grandes grupos, que 
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refletem de forma geral diferentes tipos de morfologia do terreno: faixa 
litoral, vales dos grandes rios, serras e zonas de transição.

Figura 16 – Delimitação do território do Alto Minho em unidades e subunidades de 

paisagem. (Fonte: CIM - Alto Minho)
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Na fase II foi determinado o valor ecológico das diversas unidades 
de paisagem, através da avaliação da respetiva aptidão para a ocorrência 
de tipos de habitat, flora e fauna classificadas ou com interesse para 
conservação. Esta avaliação permitiu concluir que as unidades em 
território de montanha possuem diversos valores notáveis, tendo a 
Unidade H – Alta Montanha (Sistema Laboreiro / Soajo / Amarela) 
obtido a melhor classificação relativa para todos os tipos de valor (tipos 
de habitat, flora e fauna).

Na fase III propôs-se a delimitação espacial da RRECN, composta 
pelas áreas já classificadas pelo Estado Português no âmbito do SNAC, e 
por corredores de ligação entre as mesmas. Os sete corredores ecológicos 
de ligação entre as áreas classificadas foram concebidos de forma a 
promover a conetividade funcional dos ecossistemas e tipos de habitat 
naturais no Alto Minho, a circulação e intercâmbio genético de espécies 
de flora e fauna entre áreas protegidas, e a proteção da biodiversidade 
nativa regional, tendo particular interesse para a expansão de espécies 
confinadas aos territórios de montanha, como é o caso do lobo. Este 
reforço de conetividade é essencial para travar a homogeneização da 
paisagem no Alto Minho, e para aumentar a sua resiliência.

O plano operativo proposto na ERPAM prevê um conjunto de eixos 
estratégicos com ações e medidas concretas aplicáveis a diferentes escalas 
e contextos de gestão da paisagem, destacando-se diversas medidas que 
pretendem promover oportunidades de desenvolvimento económico 
sustentável especialmente interessantes para os territórios de montanha.

A ERPAM contempla ainda a monitorização e acompanhamento da 
implementação do plano operativo, que deverá ser avaliado e reorientado 
em função de novos desafios e necessidades decorrentes do interesse 
regional.

Conclusão 
Os desafios do Alto Minho no horizonte temporal que se estende até 

2030 incluem o desenvolvimento de modelos de governança territorial 
que permitam dar resposta a problemas com múltiplas dimensões, que 
exigem abordagens à escala da paisagem e uma forte capacidade de 
mobilização e articulação dos atores envolvidos. Por outro lado, a criação 
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de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) focados na sustentabilidade 
deve promover a escala supramunicipal para a implementação de planos 
estratégicos focados na sustentabilidade (e.g. aproveitamento racional 
e eficiente do solo, enquanto recurso natural escasso; valorização da 
biodiversidade; promoção do turismo de natureza através de ações 
articuladas a nível regional, entre outras.). 

A contínua avaliação da estabilidade da paisagem, contemplando 
tanto os processos de homogeneização em curso (e.g. expansão de 
espécies invasoras, com impacto muito negativo na biodiversidade 
e paisagem regional; aumento de áreas com povoamentos florestais 
intensivos e com pouco valor ecológico), como os efeitos do 
assilvestramento (e.g. dinâmicas de extensificação versus intensificação 
do uso e ocupação), é essencial para os processos de tomada de decisão 
relativos ao reforço da conetividade através da RRECN, com o objetivo de 
contrariar algumas tendências conjunturais.

A ERPAM procura responder a estes desafios com informação e 
propostas concretas. No entanto, a materialização da visão proposta 
por este projeto depende da capacidade de implementar as medidas 
elencadas no plano operativo. Tendo em consideração que uma parte 
significativa do território do Alto Minho pertence a privados, a gestão 
concertada à escala regional só é possível através da articulação entre 
as entidades públicas e aqueles. A este nível, salienta-se a importância 
de integrar as associações de baldios no processo da gestão da paisagem 
a nível regional, já que os baldios constituem os maiores “ativos” 
agroflorestais do Alto Minho.  Note-se que existem 213 unidades com esta 
tipologia, algumas das quais com áreas superiores a 100 hectares (e.g. 
serras d’Arga, Soajo e Peneda). Os baldios são críticos para o futuro deste 
território, uma vez que:

 
•  são os gestores da maior reserva de espaço de alto valor ambiental;
•  são o suporte de parte importante da economia local (floresta, 
pecuária, outros produtos e serviços);

•  sustentam um dos setores crescentes do território, o turismo de 
natureza;

•  são os principais construtores de paisagem do Alto Minho;
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•  deles depende a boa gestão dos recursos, solo e água, de todo o 
território a jusante (influenciando a ocorrência de inundações/falta 
de água, erosão/deslizamentos de terra,…), e o fornecimento de 
serviços de ecossistemas;

•  da sua boa gestão depende ainda o controlo de um dos maiores 
flagelos do Alto Minho, os incêndios florestais.

Assim, concluímos lançando o desafio de envolver, no âmbito 
do desenho do PDR2030 e dos Planos Operacionais temáticos (e.g. 
sustentabilidade dos recursos), as associações gestoras de baldios como 
parceiras estratégicas na construção do futuro comum através de uma 
intervenção integrada focada na paisagem e nos serviços ambientais 
através de contratos locais de extensão rural, com benefícios e ganhos de 
eficiência e eficácia para todos.
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Introdução
As aldeias de montanha do Alto Minho são aldeias vivas e autênticas, 

espaços de vida de comunidades enraizadas no território, com uma 
matriz sociocultural e económica, resultante da alteração progressiva 
dos padrões tradicionais de vida, de comunidade e de trabalho 
aos novos tempos. Contrariamente ao que acontece noutras áreas 
rurais, mais fortemente afetadas pelo despovoamento, estas aldeias 
têm-se transformado sem profundas descontinuidades ou roturas na 
comunidade. Nesse sentido, a mudança pode integrar processos de 
transmissão intergeracional dos elementos identitários e culturais 
mais relevantes. São aldeias com pessoas que, atualmente, pugnam 
por assegurar que, nos tempos vindouros, as novas gerações possam 
continuar a viver, a trabalhar e serem atores relevantes nos destinos 
destes territórios. Mas essa esperança, bem presente no território, 
encerra desafios assinaláveis, face à dupla tendência de despovoamento e 
de envelhecimento demográfico em curso.  

A continuidade sociodemográfica das aldeias depende de 
transformações que permitam às comunidades adaptar-se aos contextos 
dinâmicos mais amplos em que se inserem. No passado recente as 
remessas dos emigrantes, a permanência de parte da família na aldeia 
e a concretização de projetos de retorno à origem contribuíram para 
melhorar os níveis de vida e bem-estar destas comunidades, mantendo-as 
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vinculadas ao território. Esse ciclo de emigração e retorno tende a 
esgotar-se, sendo atualmente pouco relevante enquanto estratégia 
de vida. Acresce que as montanhas do Alto Minho já quase não têm 
crianças e jovens. É igualmente muito limitado (e limitante) o número de 
indivíduos em idade ativa, disponíveis para trabalhar e para empreender 
novos projetos de vida. É para fazer face ao desafio da continuidade 
sociodemográfica das aldeias de montanha que se têm desenvolvido 
estratégias de promoção e valorização do património cultural e natural 
dos territórios, procurando assim fomentar a emergência de novas 
atividades, mais atrativas para os jovens, e que contribuam com 
rendimentos e emprego para os territórios de montanha. Como resultado 
dessas estratégias tem crescido de forma notável o número de visitantes 
que procuram estes espaços para atividades de recreio e lazer. 

No âmbito do projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto 
Minho procura-se apreender esta dinâmica, selecionando e testando 
metodologias de monitorização que permitam quantificar o fenómeno 
turístico e avaliar, com métodos participativos, o modo como se traduz, e 
em que medida, em impactos positivos na para a sustentabilidade social 
e económica da aldeia. Neste trabalho apresentamos alguns resultados 
centrados na realidade da freguesia de Sistelo, concelho de Arcos de 
Valdevez, referenciada como estudo de caso dos processos recentes de 
desenvolvimento turístico nas aldeias de montanha do Alto Minho. 
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Figura 17 - Socalcos de Sistelo

Turismo em Aldeias de Montanha e o Desenvolvimento Local
O turismo rural tem história em Portugal e pode-se aprender com essa 

esta, tirando partido da experiência e do conhecimento acumulado para 
tomar decisões adequadas aos espaços onde essa atividade surgiu mais 
tarde, ou só recentemente tem vindo a crescer de forma sustentada, como 
é o caso de algumas aldeias de montanha no Alto Minho. 

De um modo mais geral os territórios rurais, em particular os espaços 
mais distantes dos grandes centros urbanos, foram perdendo população 
à medida que a agricultura, aqui entendida em sentido lato (agricultura, 
pecuária, silvicultura) passou de principal atividade económica, a ter um 
peso inferior a 10% no emprego, em Portugal, sendo a média Europeia 
ainda mais baixa (4,4% na UE28, segundo dados do EUROSTAT de 
2015). Esta perda de importância económica e social da agricultura foi 
acompanhada de uma regressão demográfica nos territórios rurais, à 
medida que a população e a economia urbana foram crescendo. Neste 
processo, as comunidades rurais debateram-se com as dificuldades 
do despovoamento e com a necessidade de diversificar a economia 
local para assegurar a sua continuidade enquanto espaços habitados. 
O turismo rural desde cedo surgiu como uma das opções à atividade 
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agrária, começando a adquirir particular relevância nos anos 80 do 
século XX (Silva, 2006). Mais recentemente, e no contexto da grave 
crise ambiental atual, mantém-se o paradigma da multifuncionalidade 
dos espaços rurais, incluindo a agricultura e a função recreativa e 
turística, mas amplia-se e aprofunda-se a vertente ecológica, por 
vezes designada como de fornecimento de serviços de ecossistema 
(preservação da biodiversidade, regulação climática, resiliência aos fogos, 
aprovisionamento de água pura, etc.), que em muitos casos dependem 
da continuidade de um mundo rural habitado e gerido. Neste contexto 
há novos fatores a ter em conta na gestão dos territórios, incluindo aqui 
a oferta turística, no sentido de encontrar modelos de desenvolvimento 
que contribuam para contrariar a persistente perda demográfica e 
socioeconómica dos territórios rurais.

A procura de atividades recreativas e de lazer no espaço rural 
associa-se ao desenvolvimento de oferta turística nos territórios 
(alojamento, restauração, animação e infraestruturas e serviços de 
apoio), incentivada pelas políticas e estratégias europeias e nacionais 
para o desenvolvimento rural (Silva, 2006). Uma breve avaliação do 
impacto desta estratégia tende a fazer sobressair resultados positivos, 
embora aquém do esperado, e a necessidade de se considerar a 
possibilidade de ocorrência de alguns impactos negativos do turismo. 
Efetivamente o desenvolvimento do turismo rural em Portugal, nas 
últimas décadas, permitiu recuperar património, contribuiu para 
manter pequenos serviços de proximidade e para reduzir o isolamento 
das comunidades rurais (Silva, 2006; Kastenholz, 2013). No entanto 
o seu efeito na criação de emprego e riqueza, e na redinamização 
sociodemográfica das aldeias, tem sido relativamente reduzido 
(Silva, 2006; Kastenholz, 2013). A reduzida escala das atividades, 
a sazonalidade do turismo e a dispersão da procura contribuem 
para este resultado. Por outro lado, a acumulação de experiências a 
nível internacional (Europarc Federation, 2003; WTO 2018) levou à 
constatação de que o desenvolvimento do turismo em espaços com 
elevado valor ambiental e em pequenas aldeias pode desencadear 
alguns malefícios, nomeadamente a nível ambiental (poluição, ruído, 
perturbação da vida selvagem), e social (perturbação da qualidade de 
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vida das populações residentes). Em suma, atualmente uma perspetiva 
multifuncional dos espaços rurais apresenta quase sempre o turismo 
como atividade relevante. A concretização do desenvolvimento rural 
implica, no entanto, uma perspetiva mais abrangente dos territórios, 
quer em termos económicos, integrando as outras atividades locais, quer 
nas dimensões social e ecológica.   

O caso particular do turismo em áreas de montanha enquadra-se no 
crescimento generalizado do turismo, e beneficia da crescente atração 
das populações urbanas por espaços de elevada qualidade ambiental 
e paisagística, especialmente aqueles que se mostrem adequados 
para a prática de atividades ao ar livre, como caminhadas, escaladas, 
cicloturismo, etc. (WTO, 2018).  Um conjunto de organizações 
internacionais, sob a égide do Ano Internacional das Montanhas e do 
Ano Internacional do Ecoturismo, celebrados em 2002, salientam cinco 
condições de base para se alcançar um desenvolvimento sustentável do 
turismo em espaços de montanha:

• Um uso sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais; 
• A minimização de impactos sobre o ambiente natural e sociocultural, 
em particular em termos das mudanças climáticas, consumo 
energético e culturas tradicionais; 

• O empoderamento e uma participação plenamente informada das 
comunidades locais;

• A promoção de uma maior consciência e educação ambiental em 
todas as partes interessadas, em particular nos visitantes/turistas e 
nas empresas turísticas locais; 

• Benefícios económicos duradouros para todos os atores. 
Muitas aldeias de montanha europeias são paisagens culturais, 

sistemas socio-ecológicos moldados por comunidades locais dedicadas 
à agricultura, silvo-pastorícia e silvicultura, ou a outras atividades 
fortemente dependentes dos recursos naturais, e cujos modelos 
de desenvolvimento foram conservadores do património natural, 
paisagístico e cultural. A sua valorização sustentável e harmoniosa é 
essencial, devendo evitar-se que, no atual contexto de expansão da 
procura, se tenda para os modelos de crescimento desordenado do 
turismo que foram frequentes no passado, sob pena de se perderem 



97

muitos dos benefícios esperados e de se comprometer a sustentabilidade 
do destino (WTO, UNEP e FAO, 2001; WTO, 2018). Os conceitos de 
turismo rural integrado (Saxena et al, 2007; Kastenholz, 2013) e de 
ecoturismo vão neste sentido, e em ambos os casos está subjacente 
um esforço coletivo de gestão local, aberto e participado, visando a 
valorização integrada e sustentável dos territórios e da qualidade de 
vida das comunidades locais. Este envolvimento mais abrangente da 
comunidade e a promoção de sinergias entras as diferentes atividades 
tende a permitir gerar um produto turístico de maior valor acrescentado 
para a economia, e em linha com as tendências da procura que cada 
vez mais valorizam destinos autênticos e experiências significativas de 
interação social e com os espaços, ligadas ao dia-a-dia e à identidade 
própria dos lugares que visitam (Kastenholtz, 2013). Os cenários 
de descaraterização, ou de dissociação entre a «aldeia turística» e a 
«verdadeira aldeia», são formas menos conseguidas de desenvolvimento 
turístico, e nas quais os impactos positivos alcançados tendem a ser 
menos relevantes.

O atual contexto de expansão do turismo rural e de natureza, 
quer do lado da procura quer da oferta, constitui uma oportunidade 
para o desenvolvimento rural que deve tirar partido da experiência 
acumulada, mas também dar resposta aos novos desafios. Tudo indica 
que há que ir para lá dos modelos já experimentados, aprofundando-os e 
incorporando novas perspetivas e modelos de governança. Alguns deles, 
como o planeamento participativo, já são sobejamente conhecidos e 
referenciados como essenciais para potenciar os benefícios e situações em 
que todos ganham (win-win-situations). No entanto, na prática, parece 
ser bastante reduzido o envolvimento das várias partes interessadas e a 
mobilização efetiva e sustentada das populações residentes no sentido 
de participação mais ativa nos processos de mudança. Essa prática 
depende também da existência de informação, à escala local, que permita 
conhecer, monitorizar e avaliar os resultados e impactos alcançados ao 
longo do tempo. Informação que raramente está disponível a esta escala. 
No projeto Acontece in Loco trabalhamos estas questões, reunindo 
informação relevante e testando metodologias participativas junto da 
comunidade. 
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O projeto Acontece in Loco e o caso de Sistelo 
O projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto Minho visa obter um 

conhecimento atualizado sobre as dinâmicas em curso nas aldeias de 
montanha desta região, e testar metodologias de trabalho participativas 
que contribuam para promover um desenvolvimento integrado das 
aldeias. O seu objetivo principal é capacitar e informar todos os 
envolvidos, para um trabalho mais colaborativo e mais eficiente, com 
vista à revitalização e desenvolvimento das aldeias de montanha do Alto 
Minho. Para tal a equipa de projeto desenhou um plano de atividades que 
engloba três vertentes: 

• Aprofundar o conhecimento dos territórios para melhor os valorizar
• Criar laços e trabalhar com as comunidades 
• Fomentar uma maior partilha de informação e cooperação entre 
instituições e parceiros relevantes para o desenvolvimento das 
aldeias de montanha. 

A freguesia de Sistelo, localizada em Arcos de Valdevez e em plena 
Serra da Peneda (Figura 18), foi selecionada para um estudo aprofundado 
no contexto deste projeto, para se testarem metodologias de trabalho 
participativas e colaborativas. Esta freguesia, à semelhança de outras aldeias 
de montanha na região, tem vindo a perder população a um ritmo acelerado 
desde 1960 (Figura 19), o que se refletiu no encerramento progressivo dos 
serviços de proximidade, nomeadamente na educação (pré-escola e escola do 
1º ciclo) e no comércio (mercearias e tascas). A orientação estratégica para 
o desenvolvimento do turismo na aldeia vem já do início de 2003, quando 
foi aprovado um projeto PRODER para recuperação patrimonial do núcleo 
rural do Sistelo, com criação de alojamento turístico de aldeia (ARDAL). 
Mas foi na presente década, sensivelmente desde 2015, que Sistelo começou 
a adquirir grande notoriedade enquanto destino de lazer e turismo, como 
resultado das novas tendências da procura, e de uma estratégia consistente 
de promoção e valorização turística protagonizada pelas autarquias 
(município e junta de freguesia) e, também, pela comunidade local. Em 
2017 Sistelo ganha o concurso das 7 Maravilhas de Portugal na categoria 
Aldeia Rural, e em 2018 a Paisagem Cultural de Sistelo foi classificada como 
Monumento Nacional. 
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Figura 18. Localização de Sistelo e das áreas de montanha no Alto Minho 

Figura 19. População residente na freguesia de Sistelo segundo os Censos
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O recente boom turístico pode representar um fator relevante para a 
sustentabilidade futura de Sistelo, sendo pertinente encontrar respostas 
para os desafios já anteriormente mencionados, e que potenciem 
os benefícios do turismo através de uma lógica de desenvolvimento 
integrado, sustentável e equitativo, à escala local, que permitam que a 
aldeia continue a ser um espaço vivo e com identidade própria. À data 
do seminário dos Dias de Campo (18 e 19 de janeiro de 2019), o projeto 
encontrava-se ainda fase do diagnóstico. Para além da reunião de toda 
a informação disponível já publicada, realizou-se trabalho in loco, com 
visitas ao território, entrevistas em profundidade e com a colocação de 
um equipamento de monitorização de pedestres na Ecovia do Rio Vez. 
É sobre estes dados de monitorização, e sobre as questões que levantam 
relativamente ao turismo em Sistelo, que se irá desenvolver o seguinte 
tópico, numa partilha que visa dar a conhecer a informação disponível e 
criar as condições para a sua utilização, na criação de um turismo mais 
inteligente e sustentável no território. 

Conhecer para valorizar – o turismo em Sistelo
Para se gerir o turismo à escala local, numa perspetiva de 

desenvolvimento rural integrado, interessa documentar e acompanhar 
as mudanças, reunindo um conjunto de dados que, ao longo do tempo, 
permitam avaliar os impactos, positivos e negativos, das dinâmicas e das 
opções que forem sendo tomadas, adquirindo uma maior capacidade 
para intervir e para orientar as mudanças na direção mais desejável. 
O principal objetivo da realização de diagnósticos e da criação de 
sistemas de monitorização à escala das aldeias de montanha é auxiliar 
os vários atores e agentes nos seus processos de decisão, seja ao nível 
da administração pública (por exemplo avaliar as necessidades de 
investimento em infraestruturas e serviços), dos empreendedores (por 
exemplo na análise de viabilidade para a abertura de um restaurante ou 
comércio) e da comunidade (por exemplo, para avaliar em que medida o 
crescimento e o tipo de turismo influem na qualidade de vida e na coesão 
social na aldeia). É possível elencar um conjunto de questões pertinentes 
para as quais um sistema de monitorização pode obter resposta no que 
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se refere especificamente ao desenvolvimento do turismo (Quadro 1). A 
recolha deste tipo de informação exige meios humanos e materiais, e a 
sua utilidade só se revela quando a informação é amplamente partilhada 
e utilizada pelas pessoas e instituições. O projeto Acontece in Loco 
permitiu investir neste âmbito, estando em curso várias ações no sentido 
de ir encontrando as respostas necessárias e partilhando essa informação 
com o máximo de interessados, e muito particularmente com os parceiros 
do projeto e com a comunidade local. 

Quadro 1 - Questões e variáveis relevantes para avaliar em que medida o 
desenvolvimento do turismo na aldeia contribui para o seu desenvolvimento sustentável

Procura Oferta Sustentabilidade

Quantos visitantes vêm a 
Sistelo?

Há novas 
atividades de 
serviços?  

Mantém-se no tempo a procura 
turística, e mantém-se ou melhora 
a satisfação dos turistas com o 
destino? 

Quando visitam? Em que 
dias, meses, horas do dia?

Está a ser criado 
emprego nestas 
atividades? 
Quanto?

O que procuram os 
visitantes? O que os atrai a 
Sistelo? 

As atividades 
tradicionais 
beneficiam do 
crescimento do 
turismo (melhores 
preços, mais 
vendas)? 

O contributo do turismo para a 
economia local é relevante? É 
duradouro? Cresce?  

De onde vêm e como 
vêm? Que gastos fazem 
localmente? 

As atividades 
tradicionais 
contribuem para 
o turismo?  

A qualidade de vida na aldeia 
mantém-se ou melhora? Quais 
os aspetos mais positivos a 
promover? Quais os aspetos 
menos bons a resolver?

Como avaliam a sua visita? 
Pretendem regressar? 

Como evolui 
a qualidade e 
diversidade da 
oferta?

O turismo gera impactos 
ambientais? Estes são 
minimizados? O turismo contribui 
para a conservação da natureza e 
da paisagem? 
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Para se responder às primeiras questões – quantos visitantes vêm a 
Sistelo e quando – optou-se por um método relativamente simples e 
acessível de monitorização: a colocação de um contador automático. 
Este método já é frequentemente usado para processos de planeamento 
de fluxos pedestres e de áreas de recreio em contextos urbanos (parques 
de cidade) e em áreas protegidas (parques naturais). Em Sistelo o 
contador foi instalado na Ecovia do Rio Vez, no troço próximo de Sistelo 
(Trilho dos Passadiços), percurso pedestre que tem sido referenciado 
como uma das principais atrações turísticas da aldeia. O contador 
(Eco-counter), instalado em maio de 2018, consta de um sensor de 
radiação infravermelha, que permite detetar a passagem de peões num 
raio de 4 metros, identificar a direção do movimento, registando o dia e 
hora dessa passagem. Os dados assim recolhidos podem ser transferidos 
para um telemóvel e analisados utilizando o software próprio da empresa 
Eco-counter. De salientar que este tipo de equipamento permite estimar 
fluxos de visitantes, em determinados pontos, não conferindo qualquer 
informação sobre o perfil dos visitantes, a forma como organizam a visita 
ou como avaliam o destino. Esta informação só pode ser obtida através de 
questionários, também previstos no plano de ação do projeto.  

 Figura 20 - Passadiços de Sistelo e instalação do contador de passagens na Ecovia do Vez 
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À data da elaboração deste texto estava já disponível um ano completo 
de contagem de peões na Ecovia do Rio Vez, referente ao período de 1 de 
junho de 2018 a 31 de maio de 2019. Neste período foram contabilizadas 
56 253 passagens, correspondendo a uma média diária de 155. 
Salienta-se que pode ocorrer dupla contabilização, na medida há pessoas 
que efetuam um percurso de ida-e-volta. Nesse sentido o número de 
passagens não corresponde ao de visitantes que efetivamente passam na 
Ecovia do Vez, que será menor. Por outro lado, há visitantes em Sistelo 
que não realizam este troço do percurso pedestre, e que não chegam a 
ser aqui contabilizados. Podem optar por outros trilhos pedestres ou 
permanecer na aldeia. Na ausência de outros métodos de contagem, 
o equipamento instalado permite obter números rigorosos do grau de 
utilização dos Passadiços de Sistelo, e estimativas aproximadas no que se 
refere ao fluxo total de visitantes a Sistelo, bem como à forma como se 
distribui este fluxo ao longo do ano e do dia. 

A crescente atração por espaços naturais, em particular quando 
dotados de infraestruturas que facilitam o acesso a locais de elevada 
beleza e qualidade ambiental, como são os Passadiços, explica os 
números obtidos, com mais de 50 000 passagens registadas em Sistelo. 
Para comparação, o número de visitantes nos Passadiços do Paiva foi 
de 133 817 em 2018, tendo-se mantido sempre acima dos 100 000 
anuais desde a reabertura em 2016 (Bernardo, 2018). Estamos perante 
um tipo de atração turística que tem levado visitantes a territórios 
rurais até então bastante menos conhecidos e visitados, e que tem tido 
impactos relativamente rápidos ao nível da economia local no que se 
refere essencialmente a transportes, restauração e comércio. No caso do 
Paiva há também a salientar a expansão de alojamento e de empresas 
de animação, fortemente relacionada com a abertura dos Passadiços 
(Bernardo, 2018). Algo de similar está a acontecer em Sistelo. Igualmente 
relevante é integrar nesta dinâmica uma componente de avaliação de 
impactos no sentido de impedir a massificação do destino, que tende a 
repercutir-se negativamente na qualidade ambiental, na qualidade de 
vida e na experiência do próprio turista. 

Os registos na Ecovia do Vez, em Sistelo, evidenciam a sazonalidade 
da procura (Figura 21), naturalmente concentrada nos meses de verão, 
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mas mantendo uma utilização significativa no início do outono de 2018, e 
evidenciando uma rápida recuperação na primavera de 2019. Igualmente 
relevante as contagens assinalarem ainda assim um valor mensal médio 
superior a 1000 passagens, nos meses mais frios e chuvosos de novembro 
a fevereiro.

Figura 21. Distribuição mensal das contagens de peões na Ecovia do Vez - Sistelo

Uma elevada proporção de visitas ocorre ao fim-de-semana, 
correspondendo a mais de 60% do total anual (Figura 22). Esta 
concentração continua a ser bastante acentuada, mesmo nos meses de 
julho e setembro, com o mês de agosto a distinguir-se deste padrão, com 
o fluxo de utilizadores a distribuir-se de forma regular por todos os dias 
da semana (Figura 23). 

Figura 22. Distribuição do fluxo de pedestres anual por dias da semana
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A monitorização dos padrões de distribuição anuais e semanais 
torna-se útil para planear ações com vista a promover uma distribuição 
mais regular dos visitantes ao longo do ano e dos dias, e permite 
posteriormente avaliar os resultados. Nomeadamente o contributo dessas 
ações para minimizar os problemas resultantes de picos de visitação 
(congestionamento de trânsito e nos serviços locais, perturbação da 
qualidade das visitas e no dia-a-dia dos residentes), bem como aqueles 
que decorrem da existência de períodos sem visitas (reduzida atividade 
económica, dificuldades em manter o nível de emprego no turismo 
ao longo de todo o ano). Pode contribuir igualmente para auxiliar os 
decisores a tomar algumas decisões táticas, nomeadamente o horário de 
funcionamento, o dia de folga, a marcação de férias, etc. 

Figura 23 - Distribuição do fluxo de pedestres por dias da semana nos meses de julho, 

agosto e setembro de 2018

O equipamento permite obter a distribuição horária das passagens, 
ao longo do dia, e discriminar o sentido do movimento, com o IN a 
representar a subida em direção a Sistelo, e o OUT o sentido descendente, 
em direção a Vilela e Arcos de Valdevez (Figura 24). Esta distribuição 
horária reflete a natureza de atividade ao ar livre monitorizada. 
De manhã só a partir do nascer do sol começam a aparecer alguns 
caminhantes, atingindo-se o pico entre as 11 horas e as 16 horas, com 
valores decrescentes até por volta das 20-21 horas, ao final do dia. A 
caminhada preferencial é a ascendente até Sistelo, e programando a 
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chegada por volta da hora do almoço. No sentido descendente há um 
pico de saída por volta das 10h-11h da manhã, voltando a haver outro, 
mais reduzido, pelas 15h-16h. Esta informação permite ajustar horários 
de transportes coletivos, bastante procurados pelos caminhantes, que 
pretendem efetuar a Ecovia apenas num sentido, regressando ao seu 
meio de transporte com recurso a autocarros e táxis. 

Figura 24 - Distribuição do fluxo de pedestres anual por sentido e ao longo do dia. 

Notas finais
A informação é essencial para a tomada de boas decisões e avaliação 

dos seus resultados. No caso da gestão do turismo em aldeias e em 
espaços naturais de elevado valor a monitorização do número de 
visitantes é um dado base. Neste trabalho destacamos os resultados 
obtidos através do equipamento de contagem de pedestres colocado 
na Ecovia do Rio Vez, no troço dos Passadiços de Sistelo. A equipa do 
projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto Minho entende que a 
partilha da informação recolhida pelo Eco-counter de Sistelo, com vista 
a torná-la útil à comunidade e às instituições que gerem o turismo em 
aldeias como Sistelo, é um resultado interessante do projeto. Para além 
dos resultados já apresentados, é possível avançar para análises mais 
completas, em função da acumulação de dados ao longo do tempo, bem 
como da complementaridade que se crie entre este método de recolha 
de dados e outros métodos, nomeadamente questionários aos visitantes 
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e à população local. A título de exemplo é possível utilizar estes dados 
para averiguar qual o fluxo de visitantes a partir do qual começam a ser 
sensíveis efeitos negativos na a qualidade de vida ou sobre a própria 
qualidade da visita. Ou ainda para quantificar o impacto de determinados 
eventos no fluxo de visitas. Os impactos ambientais poderão igualmente 
ser relacionados com esta informação, nomeadamente a quantidade de 
lixo produzida localmente e eventuais efeitos prejudiciais sobre a fauna 
e flora. Nesse sentido podem ser dados passos substanciais em direção 
a uma maior capacidade coletiva para promover o desenvolvimento 
integrado do turismo, controlando devidamente os impactos negativos e 
potenciando os seus benefícios para a comunidade local e para a região. 
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A Paisagem Cultural de Sistelo - Monumento 
Nacional

Sónia Gomes
Carla Ribatua

Direcção Regional de Cultura do Norte

geral@culturanorte.gov.pt

O património cultural português é constituído por todos os bens 
matérias e imateriais que, pelo seu reconhecido valor próprio, devam 
ser considerados como de interesse relevante para a permanência 
e identidade da cultura portuguesa através do tempo, conforme 
Constituição da República Portuguesa e Lei do Património Cultural, Lei 
n.º 107/2001, de 8 de Setembro.

A Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez apresentou a proposta 
de classificação da Paisagem Cultural de Sistelo, ao qual anexou 
documentação específica sobre a mesma. Foram realizadas visita ao sítio 
com os técnicos da autarquia.

Este Serviço propôs a abertura do processo de classificação da 
Paisagem Cultural, o qual foi aberto por despacho do então Director-
Geral da DGPC, em Outubro de 2015, na categoria de sítio.

No âmbito da instrução do processo de classificação foi necessário 
introduzir restrições a implementar para a protecção e salvaguarda do 
sítio a classificar, as quais foram articuladas entre este Serviço, a C.M. dos 
Arcos de Valdevez e a DGPC. 

A Paisagem Cultural de Sistelo foi classificada como Monumento 
Nacional pelo Decreto n.º 4/2018, DR, 1.ª série, n.º 10, de 15-01-2018.

A Portaria n.º 45/2018, DR, 2.ª série, n.º 13, de 18-01-2018, fixou as 
restrições a aplicar, conforme o disposto do art.º 54.º do Decreto-lei n.º 
309/2009, 23 de Outubro. 
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De uma forma sucinta refere-se:
•  A Paisagem Cultural de Sistelo situa-se na sua maior parte acima 
dos 200 metros de altitude, não ultrapassando a cota dos 500 metros 
de altitude, enquadrando-se numa região que se destaca no âmbito 
paisagístico pela beleza que incorpora. Toda esta área é percorrida 
por uma densa rede hidrográfica perfeitamente integrada no vale 
onde se localiza, convergindo para o rio Vez a maioria destas linhas 
de água.

•  Em termos de povoamento e ordenamento do território foi 
implementado durante gerações um sistema de uso e gestão do 
território bastante eficiente sob o ponto de vista ambiental e sócio 
cultural. Destacam-se dois aspectos no sistema de povoamento 
desta zona, a exploração das encostas para a agricultura, através 
da construção de socalcos, e a exploração das serras, com o uso 
das brandas. Chegou até nós um sistema agro-silvo-pastoril, 
cujas diferentes componentes - agrícola, florestal, silvo-pastoril e 
habitacional - são interdependentes e complementares.

•  Há, portanto, um vasto património construído e simbólico de 
relevante valor cultural, que identifica e testemunha a comunidade 
de Sistelo na memória colectiva daquela região, uma vez que foi 
moldada pela comunidade ao longo do tempo. São, estruturas 
e infra-estruturas construídas - pontes, fontes, espigueiros, 
moinhos, pias, tanques, abrigos, caminhos, cruzeiros – integrando 
também os aglomerados populacionais de Igreja, Padrão e Cova. 
Importa também referir todo os testemunhos de modos e costumes 
associados às práticas agrícolas e de pastorícia que ainda se registam 
e subsistem, enquadrando-se no património etnográfico e que 
importa preservar.

Assim, a Paisagem Cultural de Sistelo é uma unidade de paisagem 
definida, homogénea no seu interior, com um padrão específico que se 
traduz na riqueza da modelação das encostas em socalcos, no terreno 
armado em terraço que cobre a íngreme encosta do vale do Rio Vez, no 
contraste de escalas, na riqueza do património natural e construído. 
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Pelo que, é uma paisagem monumental com um elevado valor cultural e 
natural, sendo um testemunho com um significado cultural que extrapola 
o âmbito nacional.

Sendo a primeira classificação de Paisagem Cultural em Portugal, 
pretende-se reconhecer a esta paisagem cultural o seu valor excepcional, 
a salvaguarda do seu património construído no processo de planeamento 
económico, de ordenamento do território, do seu património natural, 
etnográfico e paisagístico, no sentido da dinamização e da valorização 
do património como factor de desenvolvimento local e de turismo 
sustentável.

Pretende-se também a introdução de uma normativa para a 
classificação de Paisagens Culturais em Portugal.

Figuras 25, 26 e 27 - Património natural e construído de Sistelo
Figura 28 - Logótipo “Sistelo Paisagem Cultural” (CMAV)
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Exposição etnográfica – projeto de salvaguarda e 
dinamização da identidade territorial

Liliana Neves

Associação Sócio-Cultural e Recreativa de Sistelo

tulipa.lili@live.com.pt | associacaosistelo@hotmail.com

A preservação do património cultural de uma comunidade é de suma 
importância, uma vez que só assim se obtém um maior conhecimento sobre 
a mesma e as suas ações.

Numa fase em que Sistelo se encontra classificado como Paisagem 
Cultural e Monumento Nacional, recebendo recorrentemente um 
considerável fluxo de visitantes, a Associação Sócio Cultural e Recreativa de 
Sistelo não poderia permitir que alguns costumes, tradições e características 
da comunidade se perdessem. Quem chega a Sistelo não pode compreender 
a aldeia sem perceber a população que a habita e os problemas com que se 
debateu ao longo do tempo. O porquê e o como são resultantes das questões: 
Quem fez? Porque fez? Como fez? 

A massa humana foi e é a produtora de alterações nas paisagens, tanto 
na comunidade de Sistelo, onde adaptaram o declive das montanhas para a 
produção agrícola, construindo socalcos, como em qualquer outro local onde 
exista, uma cidade, uma aldeia ou qualquer género de intervenção humana. 
São as opções do Homem, por razões de diversas naturezas, que levam à 
tomada de decisão de modificar os espaços virgens. Por essa razão, tais 
alterações nunca poderão ser compreendidas na globalidade se ignorarmos 
as comunidades que as produziram, os seus costumes, as suas formas de 
vida1. O homem adapta-se à natureza, mas esta também é adaptada por ele.

1  Benedict, Ruth, Padrões de Cultura, Petrópolis, Editora Vozes, 2013. Disponível online 
em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4411098/mod_resource/content/1/Padrões%20

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4411098/mod_resource/content/1/Padrões%20de%20Cultura.pdf
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Uma comunidade lê-se de diversas perspetivas que vão desde a 
arquitetura, materiais construtivos, elementos decorativos, vestuário, alfaias 
agrícolas, danças, cantares, costumes, até à gastronomia. Todos estes itens 
fornecem informações preciosas sobre a maneira de uma determinada 
população se posicionar na sociedade e os recursos que possui.

Note-se que a necessidade de criação de um espaço explicativo 
tornava-se ainda mais evidente face às questões e curiosidade dos 
recém-chegados, muitos deles sem qualquer ligação ao mundo rural, e para 
os quais algumas das características existentes se tornam incompreensíveis. 
Tomemos a título de exemplo as tentativas de demover senhoras da aldeia 
de usarem os trajes que gostam e com os quais se identificam, por “no século 
XXI serem livres de vestir o que quiserem”2. Tal intervenção ou opinião 
revela a falta de conhecimento sobre a comunidade e a sua identidade. O 
nosso objetivo seria que o forasteiro encontrasse nesta exposição respostas 
às suas dúvidas iniciais para, então, estar à vontade para contactar com a 
comunidade, sem com isso colocar os habitantes locais em situações de 
desconforto ou vergonha dado o seu aspeto ou modo de vida.

A Associação Sócio Cultural e Recreativa de Sistelo, tendo na sua 
origem o objetivo de preservar aspetos culturais que reconheceu, há já 
quase duas décadas, como estando em risco de se perder, tinha a obrigação 
de, atualmente, criar um espaço onde o visitante se pudesse inteirar 
sobre as características da aldeia e a sua população. Para tal, recorremos à 
etnografia, ou seja, criando uma mostra, onde apresentamos a comunidade 
e os objetos por ela utilizados no passado3. O resultado foi a montagem de 
uma exposição, de duas salas, cujo objetivo é resgatar e resguardar algum 

de%20Cultura.pdf p. 13, consultado a 10 de janeiro de 2019.

2  Sobre esta questão veja-se Silva, Leonardo Thompson da, Cultura, Turismo e Iden-
tidade Local: impactos socioculturais sobre a comunidade receptora de turismo – 
Trancoso, Porto Seguro, Bahia, Ilhéus – Bahia: Universidade Estadual de Santa Cruz, 
Universidade Federal da Bahia, 2006, pp. 92-93.

3  Para o conceito de etnografia veja-se Mattos, Carmem Lúcia Guimarães de, A abordagem 
etnográfica na investigação científica, pp. 53, 54. Acedido online através de http://books.scie-
lo.org/id/8fcfr/pdf/mattos-9788578791902-03.pdf, a 14 de janeiro de 2019.

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4411098/mod_resource/content/1/Padrões%20de%20Cultura.pdf
http://books.scielo.org/id/8fcfr/pdf/mattos-9788578791902-03.pdf
http://books.scielo.org/id/8fcfr/pdf/mattos-9788578791902-03.pdf
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vestuário, objetos, alfaias e costumes da aldeia, utilizando-os como marca 
identitária da população da aldeia.

Buscámos por isso recolher peças e ambientes que fizeram parte do 
cotidiano da população sistelense, durante o século XX, caindo em desuso 
nos últimos anos.

 Na figura 29, podemos observar uma possibilidade de traje de pastor que 
enverga a «coroça» feita em colmo, um recurso que protegeria a pessoa da 
chuva enquanto estava na montanha a pastorear os animais. Outro elemento 
que remete para este trabalho é a cabaça, onde seria transportado o vinho. 
Ao centro temos um traje de lavradeira com um avental galego, agasalho que 
servia para proteger do frio e da chuva, seguindo-se um de moleiro com o 
fole ao lado, onde transportaria a farinha. Na parede podem ver-se alguns 
objetos relacionados com estes trabalhos, como a roca, a candeia, ou o 
malho, usado para malhar o milho.

Figura 29 - Trajes relacionados com o trabalho de campo: pastor, lavradeira e moleiro
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A comunidade de Sistelo caracteriza-se pela sua intensa ruralidade, 
uma vez que a sua população permaneceu exclusivamente dedicada ao 
trabalho do campo até há poucas décadas atrás. 

Todavia, o isolamento da aldeia foi quebrado logo durante o 
século XIX, quando alguns dos seus homens jovens decidiram seguir 
a tendência minhota de emigração para o Brasil. Buscaram, alguns 
deles, juntar dinheiro, tendo regressado a Sistelo para aí casarem, 
adquirirem casa e campos e, em família, dedicarem-se à agricultura. 
Outros, regressaram já com mais idade, talvez quando obtiveram 
dinheiro para comprar as viagens de regresso, tão pobres quanto 
foram. Alguns, ainda, por lá ficaram e nada mais se soube deles. Apenas 
dois irmãos regressaram ricos4. Dois brasileiros bem-sucedidos, os 
Viscondes de Sistelo e do Rio vez, que foram importantes filantropos 
na aldeia, construindo uma escola pública, um cemitério, alargando 
e pavimentando a rua da Igreja, fazendo obras de melhoramentos na 
mesma e, ainda, edificando um chafariz de água pública que permitia à 
população abastecer-se com facilidade e um cruzeiro, onde criaram um 
largo para convívio da população local.

Mais tarde, e após a II Guerra Mundial, essencialmente na década de 
60, a comunidade sofreu um forte abalo quando se viu esvaziada dos 
seus homens que emigraram, quase na totalidade, para o estrangeiro, 
essencialmente para a França. Nesta altura, foram as mulheres 
quem permaneceu e continuou a cultivar os socalcos e a tratar da sua 
manutenção. Todavia, já não viviam exclusivamente do que colhiam, mas 
complementavam-no com o que os maridos ganhavam no fora de Portugal.

Sozinhas, e sem notícias dos maridos, as mulheres cobriram-se de 
preto, da cabeça aos pés, por viverem na incógnita da serem esposas 
ou viúvas. A cor arreigou-se de tal forma às senhoras, que nem após 
o regresso dos cônjuges abandonaram a cor e a forma de vestir, 
permanecendo assim até aos dias de hoje.

4  Veja-se sobre este assunto Barbosa, Rosana, «Um panorama histórico da imigração portu-
guesa para o Brasil», in Arquipélago - História, 2º Série, VII, 2003, pp. 173, 196.
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Figura 30 - O chafariz de Sistelo5.                                               Figura 31 - Mulher de preto

Nos anos de 1980, 1990 e 2000 os jovens apostaram na emigração, 
mas desta vez levando consigo a família. Esta realidade provocou um 
enorme envelhecimento da população local e o desaparecimento da 
última geração que ainda teve o trabalho dos socalcos como uma forma 
de vida.

5  O chafariz, mandado contruir em finais do século XIX, pelo Visconde de Sistelo é ainda, 
atualmente, um importante recurso para a comunidade e um local muito apreciado pelos visi-
tantes que chegam afogueados das suas caminhadas.
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Conclusão:
Resultante da necessidade de preservar e resgatar do esquecimento 

algumas memórias e utensílios do passado, e das questões 
frequentemente colocadas pelos visitantes, a exposição etnográfica 
de Sistelo visa percorrer um pouco da História da comunidade, 
apresentando-a ao forasteiro. Procura, desta forma, criar uma memória 
comum e deixar uma marca identitária de uma população que se 
encontra em acentuado decréscimo. 

Perante o atrás descrito e as problemáticas atualmente em cima da 
mesa, relacionadas com o turismo em Sistelo, pretendemos concluir 
este trabalho fazendo a ponte com duas outras comunidades que se 
afirmaram como destino turístico: Trancoso, na Bahía, Brasil e a de 
Matera, na região de Nápoles, Itália. 

A primeira, um vilarejo de pescadores, localizado junto ao 
mar. O crescimento do turismo no local levou a que a população 
fosse frequentemente aliciada a vender as suas habitações típicas. 
Rapidamente, a comunidade de pescadores pobre assistiu a uma 
sobrevalorização dos seus imóveis, chegando alguns a ser comprados por 
meio milhão de reais6. Isto levou a que a população vendesse os terrenos 
e acabasse por se deslocar para as periferias. Ou seja, o espaço sofreu 
um esvaziamento da comunidade autóctone, para dar lugar à economia 
impulsionada pelo turismo7. 

Por outro lado, o caso de Matera é bastante diferente. Localizada 
numa das regiões mais pobres do país era apelidada, no século XX, 
como «a vergonha da Itália». A população vivia sem água, nem luz, em 
grutas onde habitava juntamente com animais. Isto levou o governo a 
tomar medidas e a obrigar a população a sair das suas habitações para 
outra zona. A resistência da mesma levou a que as suas habitações fossem 

6  Sobre a perda da identidade local, em Trancoso veja-se: Silva, Leonardo Thompson da, 
Cultura, Turismo e Identidade Local…, p. 86.

7  Sobre o impacto económico do turismo veja-se Pires, Ewerthon Veloso, «Impactos Sócio-
-Culturais do Turismo sobre as Comunidades Receptoras: Uma Análise Conceitual», In Ca-
derno Virtual de Turismo, vol.4, nº3, 2004, pp. 14-18.
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seladas com cimento, para evitar que regressassem lá8. Atualmente é 
uma cidade fantasma, onde subsistem algumas habitações musealizadas 
que buscam contar ao visitante a história daquela comunidade e das 
suas gentes. Por o seu valor patrimonial é, em 2019, uma das capitais 
europeias da cultura.

São duas povoações paradigmáticas, uma que o turismo impulsionou 
a perder a sua identidade, a outra, esvaziada por ordem política, mas 
cuja identidade se procura manter graças à dinâmica permitida pelos 
visitantes.
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Baldio de Sistelo

Durval Gave
Presidente do Conselho Directivo do Baldio de Sistelo

durvalgave@sapo.pt

Sistelo é uma comunidade rural perfeitamente adaptada ao território 
de montanha. Na base da economia local está a atividade agro-pastoril 
com um aproveitamento diversificado do território. A agricultura de 
subsistência é feita nos socalcos, produzindo milho regional, feijão 
tarreste, batata, forragens e pastagens para alimentação animal. O gado 
constitui uma das principais fontes de rendimento, nomeadamente as 
raças autóctones Barrosã, Cachena, Garranos e pequenos ruminantes. 

Os baldios desta freguesia são áreas muito importantes para 
a economia local destas populações pois são áreas comunitárias 
historicamente geridas para pastagem e recolha de recursos essenciais à 
sobrevivência das populações de montanha, constituindose igualmente 
como base dos sistemas agrícolas de subsistência, mantendo-se assim os 
usos e costumes e tradições de um povo serrano. De acordo com o IFAP 
o Baldio de Sistelo possui uma área de cerca de 2300 ha (constituído por 
áreas de pastagem, improdutivas, incultas e florestas).

Os Baldios da Freguesia são geridos pelo Conselho Directivo dos 
Baldios, em cogestão com o ICNF. Este modelo torna-se por vezes um 
entrave ao desenvolvimento rural e à gestão dos espaços, como sejam as 
casas florestais, a venda de material lenhoso, a beneficiação de caminhos 
e a elaboração e concretização de projetos e candidaturas. 

Em 2007, através do PRODER surgiram medidas específicas de 
incentivo à conservação dos recursos naturais e manutenção de alguns 
sistemas agrícolas e florestais. Esta referida medida anima os agricultores 
e as entidades gestoras de baldios para a manutenção e recuperação 
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destes sistemas, através de apoios de natureza agro-ambiental e 
silvo-ambiental e incentivo a investimentos não produtivos. Já em 2015, 
com o novo Quadro Comunitário de apoio à agricultura - PDR2020, 
houve várias alterações nas medidas agroambientais. A ITI-Peneda-Gerês 
passou a denominar-se Apoios Zonais Peneda-Gerês, com os objetivos 
de restaurar, valorizar e proteger a biodiversidade no âmbito da Rede 
Natura 2000 e PNPG. 

Importa referir que os baldios começam a assumir um papel relevante 
na conservação da natureza e do património cultural, sobretudo nas 
áreas protegidos onde o baldio de Sistelo se localiza. Com a classificação 
da Paisagem Cultural da aldeia da freguesia de Sistelo como Monumento 
Nacional notou-se um grande afluxo de turismo, desordenado, que nem 
sempre é benéfico para a comunidade local e que não contribuiu para 
a manutenção do baldio, alterando aquilo que eram os nossos usos e 
costumes e tradições desta freguesia.

O Presidente do Conselho Directivo dos Baldios soube desta iniciativa 
Acontece In Loco – Montanha do Alto Minho, mantendo-se disponível 
para colaborar noutras iniciativas.
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Introdução 
Com um crescimento exponencial em todas as latitudes do globo, o 

turismo é atualmente uma das indústrias mais influentes no panorama 
Mundial. Habitualmente associado a mudanças socioeconómicas 
atraentes, o turismo hoje é responsável por problemáticas ambientais e 
sociais, resultantes muitas vezes de um planeamento e gestão deficitário 
ou inexistente. O Alto Minho, enquanto destino turístico, não está alheio 
a estas dinâmicas, com vários territórios a despertarem o interesse e 
a registarem aumentos significativos nos seus fluxos turísticos. Sendo 
assim cada vez mais relevante debater o desenvolvimento turístico 
sustentável na região, olhando a desafios, identificando pontos críticos e 
apontando soluções. 

Sustentabilidade, um compromisso de todos para todos 
A atratividade do Alto Minho enquanto destino turístico é 

indiscutível. Desde os seus valores naturais e culturais únicos, a uma 
identidade territorial singular, são muitos os recursos a explorar pela 
perspetiva da oferta. No entanto, não havendo registos oficiais do número 
e perfil de visitantes deste território, nem ferramentas de monitorização 
oficiais, desconhece-se atualmente os impactos que a atividade turística 
possa ter neste território e qual o seu contributo para o desenvolvimento 
sustentável da região. Do lado da oferta turística no Alto Minho, a 
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situação é semelhante embora haja dados do número de empresas de 
animação turística a operar e oferta de alojamento, desconhece-se, no 
entanto, o seu nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável 
do território, e se a oferta de produtos e serviços existente respeita os 
princípios da sustentabilidade. 

Entre os vários territórios do Alto Minho em que atualmente se 
observa um crescimento significativo do turismo, Sistelo lidera esta 
tendência. De forma empírica, rapidamente se chega a esta conclusão, 
basta uma visita à aldeia ou uma pesquisa simples na internet para 
perceber o interesse que existe atualmente pela aldeia e o número de 
atividades de animação turística oferecidos em torno deste território. 
Mas quando se trata de um território como este, com características 
sociais e dinâmicas culturais únicas, com valores naturais que devem 
salvaguardados, é fundamental que o turismo seja planeado e gerido, 
mas para isso tem que haver um debate, um diálogo entre todos os 
stakeholders, que resulte num compromisso de todos para com o 
desenvolvimento turístico sustentável de Sistelo. 

Como agentes de animação turística, operamos neste território 
há mais de 10 anos, o que nos leva a olhar para este desenvolvimento 
turístico de Sistelo com alguma apreensão. Estamos cientes de que o 
turismo, quando bem gerido, é uma oportunidade para territórios de 
baixa densidade com poucas opções de desenvolvimento económico e 
ameaçados pelo envelhecimento das populações. Encontrar o equilíbrio 
não é simples, mas entrar no ciclo do “vale tudo”, com vista aos números, 
no qual se incentiva indiscriminadamente qualquer atividade, evento 
ou serviço, sem ter em conta os impactos que estes poderão ter na 
comunidade local, pode ter consequências muito negativas ao nível 
local, e também levar ao desgaste da imagem do destino. É o momento 
de pensar e debater que turismo se quer para Sistelo, de que forma o 
turismo de hoje pode ser a oportunidade para o amanhã? O que fazer 
para se alcançar o seu desenvolvimento turístico sustentável?

Este deve ser um compromisso de todos! 
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Conclusão
Destinos protegidos atraem viajantes e destinos que atraem viajantes 

não são apenas grandes ativos para o sector, mas também para as 
comunidades locais. Assim sendo o turismo no Alto Minho deve integrar 
a sustentabilidade nas suas múltiplas dimensões, mais responsabilidade 
pelos impactos das viagens e nos ambientes recetivos, tanto ao nível 
físico como humano. É fundamental que exista uma estratégia para 
a sustentabilidade, na qual todos devem assumir o compromisso e 
desempenhar o seu papel.
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