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Através da técnica de Análise de
Conteúdo:
 Analisar os discursos sobre o rural e o seu

desenvolvimento nos programas dos dez
últimos Governos Constitucionais (1985 a
2011);
 Identificar as principais noções veiculadas
naqueles discursos e averiguar a sua
evolução temporal.

Quase 50% do território de Portugal Continental
corresponde a áreas rurais remotas, marginais e de baixa
densidade (Oliveira Baptista et al., 2004);
 Transformações ao longo das últimas décadas: passagem de
um rural agrícola a um rural pós-produtivo (Oliveira Baptista,
2006; Figueiredo, 2011; Marsden, 1995);
 Caracteriza-se por acentuados processos de
envelhecimento e declínio populacional
 Agricultura: atividade em declínio mas ainda encarada como
essencial para o tecido económico das áreas rurais;
 Novas funções do rural: conservação da natureza, das
paisagens e dos recursos naturais, turismo e lazer
 Novas procuras por parte de populações urbanas assentes
num imaginário positivo e hegemónico sobre a ruralidade





Políticas de DR em Portugal: inexistentes até à
integração europeia
Influenciadas pelas estratégias da UE desde então
 Anos 80:
 Política Agrícola Comum acelera o processo de desruralização e
abandono das áreas rurais
 Anos 90:
 Primeira reforma estrutural da PAC, DR é integrado como um dos seus
pilares fundamentais



Passagem de uma abordagem sectorial (modernização
da agricultura) para um paradigma territorial assente
na diversificação de atividades, redução de
assimetrias, sustentabilidade e revitalização das
áreas rurais







Escassez de recursos próprios tornou a
estratégia nacional permeável aos objetivos
europeus (Batista e Figueiredo, 2011)
Orientações da PAC não foram favoráveis à
agricultura nacional e não a tornaram mais
competitiva (Oliveira Baptista, 1996)
Programas como o PRODER, embora
direcionados para o DR, continuam a
concentrar o investimento em medidas de
apoio a atividades produtivas




Análise de conteúdo através do software NVivo
10 PGC analisados (X GC, 1985 até XIX GC, 2011)
Governo

Período

Partido ou Coligação

Partido do Ministro

Nome do Ministério

X Governo

1985-1987

PSD

PSD

Agricultura, Pescas e Alimentação

XI Governo

1987-1991

PSD

PSD

Agricultura, Pescas e Alimentação

XII Governo

1991-1995

PSD

PSD

XIII Governo

1995-1999

PS

PS

XIV Governo

1999-2002

PS

PS

XV Governo

2002-2004

PSD/CDS-PP

CDS-PP

XVI Governo

2004-2005

PSD/CDS-PP

PSD

XVII Governo

2005-2009

PS

PS

XVIII Governo

2009-2011

PS

PS

XIX Governo

2011-presente

PSD/CDS-PP

CDS-PP

Agricultura
Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas
Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas
Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas
Agricultura, Pescas e Florestas
Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas
Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas
Agricultura, Mar, Ambiente e
Ordenamento do Território

Quadro 1. Classificação dos PGC em análise

Número de codificações (secções de documentos)
associadas a categorias de análise que, por sua vez, se
associam a cada um dos conceitos principais



Maior número de referências ao Desenvolvimento Rural
verifica-se no XIII PGC (1995)

 Até 1995: visão sectorial e
produtivista, DR
intrinsecamente ligado à
agricultura e sua
modernização
 Após 1995: visão territorial,
ruralista, pós-produtivista e
multifuncional
 A expressão
desenvolvimento rural é
também mais frequente (22
ocorrências) no XIII PGC

Número de codificações relativas ao DR por
PGC






Mudança de paradigma materializada na mudança de nome
do Ministério da Agricultura
A mudança de discurso espelha as linhas orientadoras da
reforma da PAC levada a cabo em 1992: o “desenvolvimento
rural não se relaciona apenas com o desenvolvimento do setor
primário”, devendo ser estabelecidas “outras atividades
económicas” com o intuito de “ajudar a manter as populações
rurais” e “fortalecer a economia das áreas rurais” (CCE, 1991)
Apesar disso, a agricultura é continua a ser considerada
atividade estruturante das áreas rurais:
 “A agricultura continua a constituir actividade estruturante
da vida nos meios rurais, mas não é já fonte principal de
rendimento” (XIII PGC, 1995: 28)





Questões relacionadas com a proteção ambiental emergem
igualmente após a discussão e introdução das medidas
agroambientais no âmbito da PAC: XII e XIII PGC (1991/1995)
têm o maior número de codificações nas categorias relativas
ao ambiente
Expressão desenvolvimento sustentável e discussão sobre o
papel das áreas rurais na proteção do ambiente surgem no
programa do XVII GC (2005)

Codificações nas categorias referentes aos usos
materiais do rural

Ocorrências da palavra rural/ rurais,
segundo os PGC

Número de codificações relativas ao
Rural por PGC



O modo como o rural é apresentado e abordado nos diferentes
programas experiencia variações temporais :
 X e XI PGC (1985/87):
 Rural surge associado ao arrendamento rural e à modernização de
infraestruturas agrícolas;
 XII PGC (1991):
 Rural é associado pela primeira vez à diversidade funcional;
 XIII e XIV PGC (1995/99):
 Discurso de diversificação, preocupação com a qualidade de vida e os
rendimentos dos habitantes das áreas rurais;
 XV e XVI PGC (2002/04):
 Desenvolvimento da agricultura visto como força motriz da revitalização e
do ordenamento das áreas rurais;
 XVII PGC (2005):
 Discurso de multifuncionalidade, reforço das preocupações ambientais,
surgimento da expressão desenvolvimento sustentável;
 XVIII e XIX PGC (2009/11):
 Escassas referências ao rural, ausência de discurso predominante





No entanto, as especificidades de cada tipo
de território rural raramente são salientadas
nos PGC
Rural é veiculado como uniforme, em
“declínio e abandono” (XIV PGC, 1999: 83),
descaracterizado, em risco de perder a sua
identidade, sofrendo as consequências da
desertificação e possui um tecido produtivo
e um património degradados

Governos PSD/CDS
refletem uma visão do
mundo rural como
espaço produtivo
 Governos PS apresentam
um discurso mais
associado à noção pósprodutivista de
desenvolvimento
 Palavra ‘agricultura’
entre as 300 mais
frequentes nos
programas do PSD; ‘rural’
mais frequente nos
programas do PS


Média de ocorrências de palavras/ expressões
compostas relacionadas com o rural por
formação partidária







Tanto as abordagens académicas como a análise
das orientações políticas ilustram claramente a
passagem de um rural agrícola para um rural
multifuncional e não-produtivo, vocacionado
para o consumo
Tendências de transformação das áreas rurais
nacionais foram moldadas e condicionadas pela
PAC
Apesar das estratégias de DR posteriores aos
anos 90 se centrarem no rural pós-produtivo, os
investimentos continuam a concentrar-se na
agricultura e na sua modernização



Da análise dos programas emergem dois grandes períodos
em termos de estratégias de desenvolvimento:
 Até 1995: discurso da infraestruturação e modernização

agrícola
 Após 1995: discurso da multifuncionalidade e diversificação
 Tendência mais recente: discurso da sustentabilidade

O rural é apresentado nos PGC como sendo relativamente
homogéneo, sendo negligenciadas as especificidades dos
territórios rurais
 É definido como envelhecido, pouco diversificado
economicamente e socialmente, excluído e dominado
pela agricultura, ainda que esteja se encontre em declínio
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