
Paisagem, Território e Agricultura
…contributos para o debate do olival 

Alentejano

Teresa Pinto-Correia,
José Munoz-Rojas, Diana Surova
ICAAM, Universidade de Évora
mtpc@uevora.pt jmrojas@uevora.pt

INIAV-Elvas, 05 de 
Novembro de 2019



O que é a paisagem ?

a parte visível 
de um sistema complexo e dinâmico



Planeta
Continente

Região

A Paisagem

O que é a paisagem ?
» integração da actividade humana e 

transformação progressiva do ambiente natural

•camadas que se vão sobrepondo e 

cruzando  »» dimensão temporal 

»» escala local 

»» o espírito do lugar 



suporte físicocomponente biológica

acção humana

factores naturais e culturais: 
influenciam-se mutuamente e modificam-se ao longo do tempo

O que é a paisagem ?



O que é a paisagem ?

percepção humana

“Paisagem designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas 
populações, e cujo carácter resulta da acção e interacção de factores 
naturais e/ou humanos.”

Convenção Europeia da Paisagem, 2000



E o que é o Território ?



Paisagens e Territórios rurais no Mediterrâneo: 
história longa de ocupação humana, em ecossistemas 
muito diversos             » caracter especcaracter especíífico e fico e úúniconico

» referências da nossa identidadereferências da nossa identidade
»contributo para o bemcontributo para o bem

hotspots de biodiversidade
suporte de 

recreio e lazer
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esta paisagem/território está em mudança»
produtor/empresaprodutor/empresa agrícola como principal 

gestor de mudança,em cada acacçção ão e decisão decisão do 

quotidiano



mas uma sociedade cada vez mais múltipla 
tem expectativas em relação a esta 

paisagem/território

Que gestão possível das múltiplas mudanças e múltiplas expectativas e procuras ?



www.sufisa.eu

O olival no Alentejo: processo acelerado de 
mudança





aumento da dimensão da propriedade
= simplificação do mosaico da paisagem

e perda de bodiversidade agrícola
21 regions in Europe 

» remote sensing analysis of crop pattern and farm structure
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https://bibbase.org/network/keyword/ecosystem-services



2015-2016
amostra estratificada , n= 216 inquéritos 

percepções, preferências, satisfação, bem estar subjectivo

Análise estatística: frequências e correlação ordenada de 
Spearman

A paisagem agrícola e o bem-estar humano: 
que impacto ?

em dois concelhos no Alentejo, 
com padrão e processos 

de mudança na paisagem agrícola, contrastantes:  
Montemor-o-Novo     e      Ferreira do Alentejo



Local  Agricultural practices

QUESTIONÁRIO

Food 
autonomy

Food 
autonomy

Farmers’
interaction

Farmers’
interaction

Knowledge 
maintenance

Knowledge 
maintenance

Biodiversity perception

Preferences for agricultural structures

Large scale 
diversified

Large scale 
diversified

Small scale 
specialized

Small scale 
specialized

Large scale 
specialized

Large scale 
specialized

Small scale 
diversified

Small scale 
diversified

Satisfaction

Place to livePlace to live

Subjective well-being

Life 
satisfaction

Life 
satisfaction

HappinessHappiness

Richness of animal, birds 
and plant species

Richness of animal, birds 
and plant species

Local Food Issues

marketingmarketingqualityqualitychoicechoice



Large scale diversifiedLarge scale diversifiedSmall scale diversifiedSmall scale diversified

Large scale specializedLarge scale specializedSmall scale specializedSmall scale specialized

Increase (Mean 8,3) Increase (Mean 8,3) 

Decrease (Mean 5,56) Decrease (Mean 5,56) Increase (Mean 7,51) Increase (Mean 7,51) 

Increase (Mean 7,67) Increase (Mean 7,67) 

Resultados: preferências expressas por tipos de 
paisagem agrícola



All studied aspects: landscape, 
environment and food,  were 

significantly better evaluated in 
Montemor-o-Novo in comparison 

with Ferreira de Alentejo 

All studied aspects: landscape, 
environment and food,  were 

significantly better evaluated in 
Montemor-o-Novo in comparison 

with Ferreira de Alentejo 

Montemor-o-Novo Ferreira do Alentejo

Mann-Whitney U 

test

Mean Rank Median

Dependent variables - Survey Questions U p-value
MN FA MN FA

Landscape, Environment, and Food aspects in the county          

visual aspect of the local landscape 2805.5 0.000 127.28 78.78 9 8

landscape diversity 2885.0 0.000 126.52 79.56 8 7

connectedness to local landscape 3186.0 0.000 123.66 82.54 9 7

possilbilities to interact with nature (hiking) 2664.5 0.000 128.62 77.38 8 7

soil and water quality 3703.0 0.000 118.73 87.66 7 7

richness of vegetation, animals and birds 3019.0 0.000 125.25 80.89 8 6

quality of the local agricultural products 2864.5 0.000 126.73 79.35 9 7

possibility to interact with the local farmers 4930.5 0.000 107.04 99.82 7 5

Significantly different 
aspects

Significantly different 
aspects

Resultados: diferenças entre os dois concelhos estudados 



Mann-Whitney U 

test

Mean Rank Median

Dependent variables - Survey Questions U p-value
MN FA MN FA

Subjective well-being measures

Life satisfaction 4930.5 0.374 107.04 99.82 8 8

Happiness 4463.5 0.075 109.49 95.09 8 8

Life worthwhileness 4294.5 0.015 113.1 93.52 9 8

Satisfaction with the county as a place to live
3654.0 0.000 119.2 87.11 9 8

Trust in local authorities 4340.5 0.023 112.66 93.98 7 6

Optimism about the future 4478.0 0.052 111.35 95.34 7 6

Significantly different 
aspects

Significantly different 
aspects

Life worthwhilness, satisfactions 
with the county as  a place to live 
and trust in local authorities were 
significantly better evaluated in 
Montemor-o-Novo in comparison 

with Ferreira de Alentejo 

Life worthwhilness, satisfactions 
with the county as  a place to live 
and trust in local authorities were 
significantly better evaluated in 
Montemor-o-Novo in comparison 

with Ferreira de Alentejo 

Montemor-o-Novo Ferreira do Alentejo

Resultados: diferenças entre os dois concelhos estudados 



Conclusões: a importância da paisagem agrícola no bem estar 
dos residentes 

A estrutura da paisagem agrícola local está relacionada com a forma como 
as pessoas percepcionam e avaliam:  

*Paisagem – Qualidade visual, diversidade, e identidade                    
*Qualidade do Ambiente
*Qualidade dos alimentos de base Local food 

Maior satisfacção com a paisagem local está positivamente correlacionado 
com:     *Satisfação com o local onde se vive

*A vida ter sentido

* Confiança nas autoridades  locais

A agricultura, como principal construtora da paisagem local, tem um 
impacto fundamental no bem estar dos residentes
»» e assim, responsabilidade para com as comunidades rurais, para além 
das interacções económicas, sociais e institucionais.



Montemor-o-Novo

Importância da paisagem do quotidiano:
a que rodeia a localidade, onde vivem as pessoas



A paisagem e o território agrícola e o bem-estar humano:

que relação queremos ?

A mudança faz parte da paisagem
na interacção com o ambiente e com a sociedade 

» As expectativas da sociedade adaptam-se e mudam 
»» Repensar a agricultura como motora da gestão da 

PAISAGEM 

»» novos desafios requerem 

INOVAINOVAÇÇÃOÃO
na gestão 

dos processos 
de transição e 

dos conflitos
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Um entre muitos exemplos:The Hvorslev area, Denmark

Unchanged

Changed 1 time

Changed 2 times

Changed 3 times

Land use change 1815-1877-1950-1995 Current trends

• Intensively farmed – crop farming and pig 
production

• Relative low average of farm hoilding – many 
hobby farmers

• Both intensification and extensification of 
land use

• Increase in small biotopes and other 
uncultivated elements

*

´Prémio de Intervenção dos 

Produtores Agrícolas na Paisagem



mtpc@uevora.pt  + jmrojas@uevora.pt

www.icaam.uevora.pt

http://www.labscape.uevora.pt/

https://www.sustainolive.eu/

http://www.liaison2020.eu/

Obrigado pela atenção


