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Algarve Em 2011, nove jovens licenciados mudaram-se para Querença para dinamizar a freguesia

e inverter o despovoamento. A 2 ; fase começa agora

E possível fazer renascer

MT ia aldeia?



Textos ISABEL LEIRIA

Não

são muitos os qui-
lómetros que sepa-
ram a aldeia de Que-
rença, entalada entre
o barrocal algarvio e

a serra do Caldeirão,
de algumas das praias
mais concorridas do
sul do país. Só que o

cenário não podia ser mais diferente.
Não se vêem areais mas campos de al-

farrobeiras, figueiras e estevas. Hotéis
e aldeamentos dão lugar a pequenas
casas caiadas de branco. Em vez de hor-
das de turistas, de chinelos e calções, há
uma pacatez em todas as ruas.

Mas há pelo menos um dia por mês
em que Querença (concelho de Loulé)
vive um movimento inusitado à sua
escala, quando o mercado é montado
e uma dúzia de bancas com produtos
e vendedores locais se instalam no lar-

go da igreja matriz, atraindo turistas
e pessoas das redondezas. É um dos

pontos altos da vida na aldeia e é tam-
bém a marca mais visível deixada pelo
projeto de combate ao despovoamento
em Querença, que entra agora na se-

gunda fase.
Há dois anos, uma equipa de nove jo-

vens licenciados da Universidade do Al-

garve partiu para esta aldeia com muitas
ideias e um objetivo: através do desen-
volvimento de ideias de negócio viáveis,
revitalizar a freguesia e contrariar um
processo de despovoamento que parecia
inevitável. Em 20 anos, a população da

freguesia caiu para metade, fixando-se
em 760 pessoas. De então para cá, o ce-
nário não se transformou radicalmente
mas há pequenos sinais de revitalização,
como o mercado que não se realizava há
décadas, e projetos que vão continuar ou

começar a ser desenvolvidos. A partir
deste mês, outros seis licenciados, de
diferentes áreas e novamente com bol-
sas do lEFP que rondam os 700 euros,
vêm para Querença, durante um ano,
continuar o trabalho.

Da barra energética
ao trail running

Numa terra onde todos os meses mor-
re alguém e muito raramente alguém
nasce (em 2013 não houve um único
nascimento na freguesia), não é num
ano que o processo de degradação eco-
nómica e demográfica se reverte, expli-

ca João Ministro, autor e coordenador
do Projeto Querença, desenvolvido em
parceria com a Universidade do Algarve
e a Fundação Manuel Viegas Guerrei-
ro. Passado o entusiasmo inicial — 80
jovens candidataram-se a nove lugares
e o programa teve honras de destaque
na imprensa e telej ornais —

, as altas
expectativas geradas e os objetivos que
não foram cumpridos, o balanço não
deixa de ser positivo, diz.

Nenhum dos jovens envolvidos na
l- fase se fixou em Querença, embora
quase todos estejam a trabalhar e al-
guns mantenham atividades ligadas à
freguesia. Os nove mercados mensais

geraram quase 20 mil euros de recei-
tas, com parte do dinheiro a reverter
para o lar de idosos. Houve habitan-
tes a voltar às terras abandonadas, a
produzir e a conseguir vender os seus

produtos para restaurantes em Loulé
e Vilamoura. Quem já não tinha forças
para tanto cedeu hectares de terreno,
que estão prontos a ser cultivados. E
ficaram "muitas ideias em carteira para
desenvolver", acrescenta João Ministro.
Como a barra energética feita à base
de alfarroba, figo, amêndoa e mel. Pro-
duzida e testada na primeira fase do
projeto, poderá vir a ser comercializada
em breve.

Bruno Rodrigues, 32 anos, um dos
escolhidos para participar na 2- fase,
fala com uma confiança inabalável do

projeto com que se candidatou. Geó-

logo de formação e atleta por vocação
vai tentar criar nesta região o primeiro
percurso de trail running (corrida em
trilhos) no Algarve. "A ideia é oferecer
três serviços: competição; um campo
de estágios, a piscar o olho ao mercado
do norte da Europa, que tem de parar
durante o inverno; e turismo desporti-
vo", descreve. O primeiro teste será já

em agosto, com a organização de duas

corridas, uma delas com 52 km, e um
potencial de 600 inscritos.

A história de Querença não difere
muito de tantas outras que se sucedem
no interior algarvio e no resto de um
país que, apesar de pequeno, assiste a
um processo de litoralização crescente.
"O despovoamento começa nas déca-
das de 50/60, por causa da emigração,
que já se iniciara antes, e da migração
das populações, sobretudo para a área
metropolitana a sul de Lisboa. Sobretu-
do no Alentejo e no Algarve, as pessoas

deixam de ter a agricultura como alter-
nativa e assiste-se até a um processo
de desindustrialização, com o fecho de
minas ou a deslocalização da indústria
da cortiça", descreve Renato Miguel
do Carmo, do Centro de Investigação e

Estudos de Sociologia do ISCTE.
A presidente da junta da união de

freguesias de Querença, Tôr e Bena-
fim (juntaram-se no recente processo
de reorganização administrativa) põe
parte das culpas no fecho de serviços.
"Investem-se fundos em programas de
desenvolvimento do interior e depois
tiram-se as escolas, os centros de saú-
de e outros serviços básicos. É muito
difícil incentivar os jovens a fixarem-
se no interior se depois não tiverem
estas condições", aponta Margarida
Correia, que acumula o cargo com a
direção do lar.
Na aldeia, a extensão do centro de saú-

de, o polo da junta e a escola do 1 Q ciclo,
que junta na mesma sala 18 miúdos dos

quatro anos de escolaridade , têm resis-

tido. Mas todos temem o fecho a curto
prazo. "O encerramento descoordena-
do de equipamentos públicos tende a
penalizar sistematicamente as mesmas
áreas, transformando o território num
imenso queijo gruyère", resume João
Ferrão, investigador e ex-secretário de
Estado do Ordenamento do Território
(ver entrevista ao lado).

Modelo esgotado

Para João Ministro, o sucesso de qual-
quer programa d e "resgate territo-
rial" tem de garantir duas condições:
"Emprego e residência". E por mais
estranho que pareça, numa freguesia
que não para de perder habitantes, a
última condição está tão em falta em
Querença quanto a primeira. Construir
novas casas é praticamente impossível
numa zona de localização protegida e

as que existem estão inflacionadas, à

espera que apareça algum estrangeiro
disposto a pagar.

O coordenador do projeto acredita
que é este tipo de intervenção no in-
terior que pode resultar. "O modelo
anterior, com os fundos comunitários
a serem injetados em poios museoló-
gicos, centros comunitários e ações de

formação inconsequentes, está esgota-
do. Houve muita execução de projetos,
gastou-se dinheiro, mas não se pensou
em projetos viáveis".

A questão, aponta Renato do Carmo,



é que o enorme investimento em in-
fraestruturas no interior, "muitas vezes

completamente desaproveitadas", não
foi acompanhado de políticas de dina-
mização económica e criação de riqueza
nem se pensou na ligação com os meios
urbanos. Resultado: "O país ficou mais
ligado, mas mais assimétrico".
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"INVESTEM-SE
FUNDOS NO
INTERIOR E DEPOIS
TIRAM-SE
AS ESCOLAS, OS
CENTROS DE SAÚDE
E OUTROS SERVIÇOS
BÁSICOS. É DIFÍCIL
FIXAR JOVENS
ASSIM"

OS NOVE
MERCADOS
MENSAIS
REALIZADOS
GERARAM
QUASE 20 MIL
EUROS DE RECEITAS,
QUE REVERTEM
PARA O LAR
DE IDOSOS
NUMA TERRA
ONDE TODOS
OS MESES MORRE
ALGUÉM E

RARAMENTE
ALGUÉM NASCE,
NÃO É NUM ANO
QUE O PROCESSO
DE DEGRADAÇÃO
SE INVERTE

TRÊS PERGUNTAS A

João Ferrão
I investigador do I nstituto de Ciências Sociais e ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades

? O que explica que um país com a
dimensãode Portugal tenha assimetrias
tão grandes entre interior e litoral?
? Até aos anos 60 do século passado não
se falava em oposição interior/litoral.
O contraste Norte/Sul é que tinha uma
importância cultural, social, económica
e simbólica muito grande. A dicotomia
litoral/interior apenas ganha expressão
com a modernização ocorrida a partir da
década de 60, criando-se uma sociedade

dualista, como descreveu o sociólogo Sedas

Nunes. Era no litoral que se concentravam
as principais cidades, as áreas industriais
mais relevantes, as universidades, as

infraestruturas de internacionalização
(portos, aeroporto de Lisboa), a população
com níveis de instrução mais elevados, os

grupos económicos mais poderosos — em
suma, os fatores a partir dos quais se irá
desenvolver o processo de modernização
do país. A assimetria litoral/ interior é
a expressão geográfica das condições

desiguais de modernização da economia
e da sociedade portuguesas.
? Porque têm falhado as políticas
públicas nesta área?
? Em primeiro lugar, as políticas de
desenvolvimento local sempre ocuparam
uma posição marginal face a outras
políticas. Em segundo, implicam uma
visão integrada, uma participação forte
das populações locais, uma coordenação
eficiente entre diversas políticas e uma
cooperação duradoura entre diferentes
entidades, tarefas complexas e que chocam
com a cultura centralizada e sectorializada

que ainda predomina na sociedade
portuguesa em geral. Em terceiro lugar, a
lógica dos ciclos políticos, ao nível nacional
e local, colide com intervenções que exigem
tempos longos de cooperação e de trabalho

conjunto. E o papel desempenhado pelas

associações de desenvolvimento local
nem sempre tem sido alvo do devido
reconhecimento por parte das entidades

públicas e do mundo empresarial.
? Que intervenções seriam prioritárias
para reverter este fenómeno?
? A iniciativa com maior prioridade é

articular os processos de reorganização
administrativa e de reorganização das
redes públicas de ensino, saúde, justiça e

outros serviços de interesse geral através
de um enquadramento geoestratégico



comum, evitando a visão casuística
e sectorial que tem prevalecido nos
últimos anos e que alimenta um novo
ciclo de desigualdades territoriais. Ao
nível regional, as CCDR (comissões de

coordenação e desenvolvimento regional)
deveriam ganhar relevância estratégica
e política. E não existe desenvolvimento
local sem garantir três questões essenciais:

prestação de serviços de qualidade
às populações, criação de emprego e
mobilidade.

Projeto testado
no resto do país

Antes mesmo de se conhecerem os
resultados do Projeto Querença,
já António Covas, professor na
Universidade do Algarve (UA) e

coordenador científico do projeto,
se desdobrava em visitas do
norte a sul do país para explicar
a metodologia do programa que
atraía tantas atenções. O projeto
acabou por ser replicado em nove
locais, desde o concelho de Viana
do Castelo ao de Tavira. "Hoje

estão ainda em curso projetos nos

municípios de Sabrosa, Tavira,
Ourique e Aljustrel. E continuamos
a ser convidados para lançar novos
projetos", diz António Covas.

Quando a ideia foi apresentada à
UA, a instituição não hesitou em
envolver-se: "Era uma oportunidade
de ensaiar uma pequena incubadora
de microempresas em meio rural
e em território hostil; de criar uma
primeira oportunidade profissional
para os recém-licenciados da
universidade e ainda de tentar
contrariar o envelhecimento do
território com a deslocação de

jovens universitários". Parajoão
Ferrão, investigador do Instituto de
Ciências Sociais, é precisamente o
envolvimento da universidade, que
"põe à disposição da comunidade
local as competências e os recursos
de que dispõe", que torna o projeto
original. Esta atividade tem sido
vista pela "comunidade académica
como uma tarefa menos nobre",
critica.



De
Maringá
a Vila
de Rei

Das quatro famílias que
em 2006 se mudaram do
Brasil para o centro de
Portugal resta uma. Que
cresceu entretanto
A ideia cedo gerou polémica,
aplausos, expectativa e ceticis-
mo. E, independentemente da

avaliação que se faça, uma coi-
sa é certa: a "importação" de
famílias brasileiras de Maringá,
no estado do Paraná, para com-
bater o despovoamento de Vila
de Rei, no distrito de Castelo
Branco, colocou o concelho "no

mapa", recorda Paulo César,
vice-presidente da autarquia.
Das quatro que vieram há oito
anos — e deviam chegar mui-
tas mais — sobra uma. Duas
regressaram ao Brasil pouco
depois, outra foi morar para
um concelho vizinho.

"Não considero que a inicia-
tiva não tenha tido sucesso.
Houve um projeto-piloto para
experimentar algo que nunca
tinha sido feito. Houve pro-
blemas de adaptação naturais.
Mas a família que cá ficou já
teve dois filhos. O pai é empre-
sário e gere um supermercado.

Ela dá consultas de psicologia",
conta Paulo César. "Na altura
não havia portugueses que qui-
sessem ir para os empregos que
existiam aqui."

E foi a troco de alojamento
gratuito nos primeiros meses,
um trabalho no lar de São João
de Peso e o salário mínimo que
a então presidente da câmara,
Irene Barata, conseguiu trazer
15 novos habitantes para o con-
celho. Chegaram a 4 de maio
de 2006, entre festas e mani-
festações de extrema-direita.
Meses depois era anunciada a
suspensão do projeto.

Mas os esforços da autarquia
prosseguiram e, atestam os
Censos, com resultados. "Fo-
mos o único município da re-
gião (Pinhal interior sul) a au-
mentar a população entre 2001
e 2011", sublinha o vice-pre-
sidente. "Se a população era
envelhecida, então tínhamos de
tratar dos idosos. Apostámos
na ação social, em IPSS e em
criar todas as condições para
que as pessoas pudessem mo-
rar cá. Essas unidades geraram
emprego. E demos condições
às famílias para crescer. Os

transportes escolares são gra-
tuitos, asseguramos explica-
ções aos alunos do secundário".

Entretanto, a autarquia assi-
nou novo protocolo, desta vez
com a ilha de Príncipe, e recebe

agora uma dúzia de jovens que
frequentam o secundário.

Recuperar aldeias

É também na região Centro que
se desenvolve um dos projetos
de recuperação de territórios
rurais mais antigos e bem-suce-
didos. Criado em 2000, o pro-
grama das Aldeias do Xisto (a
marca sob a qual se desenvolve-
ram os projetos de recuperação
dos lugares e desenvolvimento
do turismo local) envolve hoje
27 aldeias de 21 municípios.
"Os resultados são muito ani-
madores", afirma Rui Simão,
coordenador da Agência para o

Desenvolvimento Turístico das
Aldeias do Xisto.

A oferta e as dormidas na re-
gião aumentaram, criaram-se
empregos, evitaram-se abando-
nos e, nalguns casos, houve al-
deias a ver nascer as primeiras
crianças nos últimos 30 anos.


