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Orlando Pereira 
 
 
 
 
RESUMO 
 
Se um dia se cantou “o Alentejo não tem sombra senão a que vem do céu”, já vão longe esses 

tempos e o investigador italiano Umberto Eco (1996) bem o evidenciou ao considerar esta 

região “como o espaço mais puro e integro do espectro comunitário”. 

 

Este trabalho partiu de uma caracterização genérica da região, Alentejo, passando pela 

exaltação de potencialidades ímpares: Porto de Sines, Alqueva, Aeroporto de Beja, entre 

outros. Pretende-se mostrar através dos grandes eixos estruturantes, que o Alentejo tem 

condições para provocar o investimento, alimentar espíritos empreendedores e atrair para a 

região imigrantes e todos aqueles que quiserem escolher esta terra para viver e construir aqui 

a sua felicidade. 

 

Esta breve reflexão sobre o Alentejo assenta numa reivindicação única – “Queremos um 

Alqueva Humano”, porque sabemos que uma terra sem pessoas, será eternamente pobre e 

nós alentejanos, deste e dos outros mundos, queremos um Alentejo rico, de onde valha a pena 

nunca mais partir. 
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Europa e no Mundo, apenas com um propósito: Enaltecer e engrandecer as causas dos 

Alentejos de todos os Mundos e os Algarves de todas as serras, com vista a reduzir as 

assimetrias e aumentar a riqueza de modo a elevar a condição da vida humana. 

 
 

 

Um dia um jovem alentejano, tendo já assistido à partida de quase todas 
as pessoas da sua terra – algures no Alentejo serrano – onde a serra se 
despede da planície e quase abraça o mar. Rodeado por um montado 
abandonado e desgastado pelo Tempo. Sentado na soleira da porta de 
uma casa em ruínas que havia sido um dia a origem da sua família há 
mais de um século. Pensava e pensou muitas vezes e concluiu que uma 
terra com tanta beleza e tão povoada de sabores, cheiros, cores e 
sentimentos não podia ser abandonada. Assim, reconstruiu a casa pedra 
a pedra e com esta decisão, nasceu uma nova disciplina no Direito 
Português –  o Direito de querer ficar no Alentejo. 
 
Prestemos homenagem ao alentejano Coragem e com ele levantemo-nos 
do chão e recuperemos as sementes de esperança por um Alentejo de 
todo o Mundo. 

  
 Inspiração, o autor 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Se um dia se cantou “o Alentejo não tem sombra senão a que vem do céu”, já 

vão longe esses tempos e o investigador italiano Umberto Eco (1996) bem o 

evidenciou ao considerar esta região “como o espaço mais puro e integro do 

espectro comunitário”. 

 

Assim o Alentejo, sendo diferente é também igual a outros mundos, como é 

certo, falo dos mundos que nunca tiveram oportunidade de decidir por si os 
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seus caminhos. Refiro--me à discriminação e às assimetrias, feitas em torno 

dos mundos do sul, interiorizados, periféricos, pobres e distantes dos mundos  

 

 

ricos, cosmopolitas, politizados onde tudo se decide em seu proveito com o 

mais profundo desprezo pelos ditos “desafortunados”. 

 

As causas para as diferenças já foram encontradas e não percamos tempo 

com estudos e estratégias de protelamento, consequência de modelos 

obsoletos e irremediavelmente infundados, como por exemplo, o funcionalista. 

Centremos sim, as nossas vontades nas estratégias que possam combater a 

discriminação, corrigir desigualdades e aumentar a riqueza de uma terra que 

viu partir a sua população há mais de 40 anos, e seguramente, era este o seu 

maior tesouro, porque um lugar sem pessoas será sempre um lugar de pobres 

e excluídos. 

 

A partir do exposto, darei conta de uma breve caracterização da Região, das 

bases do modelo de desenvolvimento que já espalhou sementes de vida e 

esperança, evidenciando prospectivamente as suas estratégias orientadoras. 

 

2 ALENTEJO: UM MUNDO QUE AINDA RESPIRA ENTRE SERRAS, 
PLANICIES E MONTADOS 
 

Como disse um dia o poeta Manuel Alegre, na sua obra “Alentejo e ninguém” 

 

Planície com página 

Este é o chão que procurava 

Quase pão quase palavra 

Para ser canto 

Para ser casa 
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À semelhança desta manifestação poética que tão bem define o sentir da alma 

alentejana, também o Alentejano símbolo da Coragem, resiste na intimidade da 

sua poesia mais bucólica, dizendo vezes sem conta: “Eu quero ir para o monte, 

porque lá no monte é que eu estou bem… Sabe! Habituámo-nos a sofrer  

 

sempre na nossa solidão em defesa de uma terra quase abandonada, sem 

quase ninguém, onde falta quase tudo e quase nada”.  

 

O Alentejo, a maior região de Portugal, com 26.931 km2, representa 29,7% do 

território nacional e 5,2% da população portuguesa, que corresponde a 535.753 

pessoas. Enquanto a densidade populacional no país é de 112,2, na região 

fica-se pelos 19,3. 

 

Apesar do Alentejo apresentar um decréscimo continuado do efectivo 

populacional, tem tido nos últimos anos um dado demográfico e social muito 

importante, que se prende com a inversão da dinâmica migratória. 

 

Os dados mais recentes têm demonstrado não só o fim da longa tendência de 

emigração que provocou o forte despovoamento em toda a região, como o 

início de uma realidade que constituiu o Alentejo como uma zona de atracção 

populacional (primeiro para imigrantes investidores provenientes da Europa 

Central e mais recentemente para as populações vindas das repúblicas 

Bálticas e do Brasil, possuidoras de alguma qualificação técnica/profissional, 

embora desempenhando tarefas indiferenciadas). Esta tendência migratória 

contribuiu para atenuar o envelhecimento da estrutura demográfica, 

nomeadamente em termos de população activa. 

 

Assistimos também a um crescimento populacional nas zonas dinâmicas de 

índole industrial e turística e nos centros urbanos de maior dimensão. Dos 

quarenta e sete concelhos da região, na década de 1991-2001, apenas sete 

viram crescer a sua população (Vendas Novas, em +10,9%; Sines, + 10%; 
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Grândola, +8,2%; Évora, +5%; Ponte de Sôr, + 1,9%; Estremoz, +1,35% e 

Alvito 0,3%). 

 

Em termos de ensino, temos assistido ao aumento considerável dos níveis de 

escolaridade, principalmente no ensino secundário e superior. A região, em  

 

concreto as capitais de distrito, possui uma variedade de instituições 

universitárias, designadamente a Universidade Moderna de Beja, a 

Universidade de Évora e os Institutos Politécnicos de Beja e Portalegre. 

 

Um dado relevante na realidade do Alentejo associa-se às melhorias 

consideráveis em termos de coesão social, reflexo do sucesso da 

implementação de algumas medidas de política social activas, designadamente 

no apoio a populações carenciadas ou em risco. 

A elevada qualidade ambiental do Alentejo é um factor de diferenciação 

positiva da região. Um dos campos que mais orgulha a região prende-se com 

as melhorias da qualidade de vida das populações, concretamente as elevadas 

das taxas de cobertura no abastecimento de água. O Alentejo apresenta 

valores superiores à média nacional em relação à drenagem e tratamento de 

águas residuais. 

 

Em termos económicos, os principais centros urbanos regionais, têm tido sido 

pólos de desenvolvimento regional, nomeadamente pela terciarização da 

economia. Destaca-se o crescimento global da actividade turística e dos 

serviços. 

 

O desenvolvimento do Alentejo exige uma consciência regional para unir uma 

região com futuro, porque se é verdade que o Alentejo é pobre, esta extensa 

região pode ser potencialmente desenvolvida. Isto, porque o Alentejo tem: 

Qualidade do ambiente; níveis elevados de rede de saneamento de básico; 

valor do património arquitectónico e arqueológico; oferta diversificada do ensino 
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superior e profissional e cidades com potencial para serem motores de 

desenvolvimento regional. 

 

Refira-se que a região apresenta potencialidades ímpares, como o Porto de 

Sines, o Alqueva, Aeroporto de Beja, ingredientes essenciais para estruturar o 

desenvolvimento de uma região e do nosso País, entre outros. 

 

A partir daqui, parece-me ainda objecto de reflexão, referir um problema que é 

o despovoamento e de acordo com o professor Francisco Nunes Correia 

(2004), a chave de luta contra o despovoamento do interior, passa 

essencialmente por uma discriminação positiva, em nome da coesão nacional, 

apostando também nas cidades de média dimensão, potenciadoras de 

sinergias em torno dos eixos estruturantes existentes. Articulando tudo isto com 

a identidade que é o valor mais precioso do Alentejo, designadamente: 

preservação dos solos, da água, dos centros históricos, do património cultural e 

natural, entre outros.  

 

Associado a estes elementos, junta-se um outro, o acolhimento dos imigrantes, 

condição fundamental para o rejuvenescimento do território, eles estão a ajudar 

na produtividade, através do seu conhecimento, têm dado luz e vida a sítios 

que já não existiam para além da realidade física. Queremos pessoas no 

Alentejo; criem-se condições e esta terra será lugar de futuro e de sucesso. 

 

Nós cidadãos conscientes, não podemos ser indiferentes e assistir 

pacificamente e evitar aqueles que fogem da miséria e pobreza e procuram os 

caminhos da sobrevivência e da felicidade. Temos que ser solidários com o 

mundo, porque esta é a era da globalização, veja-se o efeito devastador do 

terrorismo, e em nome da globalização social e do respeito pelos direitos 

humanos, temos o direito de acolher.      

 

Antes de traçar os caminhos que nos ajudam a encontrar uma saída, mais 

airosa, para os alentejanos e para os outros da mesma sorte, centremos a 
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nossa atenção numa breve caracterização acerca do modelo que 

inequivocamente nos conduziu ao verdadeiro insucesso. O modelo que se 

pretende refutar – o funcionalista, faz assentar o seus fundamentos teóricos na 

maximização do crescimento económico, primando pela implementação de 

políticas “de cima para baixo”, baseadas num planeamento central e numa 

economia controlada, valorizando substancialmente a industrialização e a  

 

urbanização. É evidente que este modelo não pode servir o Alentejo nem os 

outros Alentejos. 

 

A partir daqui, torna-se necessário que o século XXI seja de solidariedade e 

que permeie os mais desafortunados, os menos centrais, logo é necessário 

perspectivar o futuro com base noutros horizontes, uma vez que nos 

deparamos com mudanças a vários níveis: Científico, Tecnológico, 

Comunicacional e Organizacional. Constituindo sem dúvida condições válidas 

para a construção de uma sociedade melhor informada, mais comunicativa e 

criativa, mais participativa e solidária. 

 

Deste modo, o novo estilo de desenvolvimento alternativo aos modelos 

tradicionais é o paradigma territorialista que pressupõe, em síntese: 

 

- Que o desenvolvimento se alcança através da mobilização integral dos 

recursos das diferentes regiões para a satisfação prioritária das necessidades 

das respectivas populações (Henrique 1990:51). 

 

- Tal paradigma, assenta numa base de decisão a partir das comunidades 

locais, cujo processo ocorre “de baixo para cima”, promoção dos circuitos 

económicos e sociais geradores de desenvolvimento de nível local. 

 

- A satisfação das necessidades básicas de todos os membros da sociedade 

entendido como melhoria das condições de vida da população de qualquer 

território quer em termos quantitativo, quer qualitativos; 
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- O desenvolvimento deverá ser determinado pela população de um qualquer 

território, com base na mobilização integral de todos os seus recursos naturais, 

humanos e institucionais, com vista à satisfação das suas necessidades 

básicas; 

 

 

- O desenvolvimento deverá ser equitativo e comunitário por natureza; 

 

- O desenvolvimento deverá assentar num elevado grau de auto-determinação 

territorial; 

 

- Deverá ser um desenvolvimento centrado nas pessoas e não nos lugares; 

 

- O crescimento económico deverá ser orientado para a redistribuição, tendo 

como prioridade máxima um envolvimento de toda a população numa 

actividade produtiva (p.e. criação de emprego). 

 

- O desenvolvimento pressuporá sempre estruturas de tomada de decisão a 

várias escalas. 

 

Este modelo faz apelo à mobilização de todos os recursos existentes nas 

comunidades territoriais, com vista à satisfação das necessidades 

fundamentais das populações. 

 

O paradigma territorialista privilegia um Desenvolvimento a partir do regional e 

do local, que deve ser protagonizado por actores locais com os seus saberes, 

as suas vontades, o seu conhecimento do meio, primando pelos verdadeiros 

valores da identidade e da solidariedade, onde se valorizam as terras, as 

gentes numa perspectiva de bem-estar e respeito pela natureza.  

 



Reivindicações para um Alqueva Humano  Orlando Pereira 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
II Congresso Português de Demografia 

 
27 a 29 de Setembro de 2004, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 

 

9 

Este modelo possibilita evidenciar um interesse pelo global, não só económico, 

mas também ambiental e ecológico. Deste modo, há que perspectivar o séc. 

XXI, em modelos de base territorialista, onde o homem seja considerado o 

motor e centro do progresso. 

 

 

 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA UM ALQUEVA HUMANO 
 
Antes que a planície chore com saudades do sobreiro 
 

Inspiração do autor 

 

É sabido que este trabalho pretende limpar as lágrimas do passado e lançar 

sementes de esperança, não podendo contudo escamotear a história e apontar 

alguns traços marcantes do nosso despovoamento e da nossa pobreza, a 

saber: inexistência de uma política nacional de desenvolvimento regional, 

integrada e sustentável; a estrutura fundiária da região; as fragilidades de base 

económica; a ausência de políticas de apoio ao investimento; à natalidade e de 

acolhimento a imigrantes. 

 

O modelo de desenvolvimento exposto acima permite fazer num novo 

desenvolvimento para o Alentejo, desde que se aproveitem as potencialidades 

e implementem políticas direccionadas para o emprego estável, qualificado e 

devidamente remunerado; passando por capar investimento; fixando 

populações; saúde; educação; apostando na rede urbana; aproveitando e 

potenciando as acessibilidades e uma política verdadeira e democrática de 

apoio aos imigrantes, entre outros aspectos. 

  

Nós homens e mulheres aqui reunidos, ligados à comunidade científica das 

ciências que estuda as pessoas em todos os seus domínios, temos, enquanto 
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esclarecidos, o direito à indignação, contra um poder central que muito pouco 

ainda fez pelo interior, deixando muitas vezes as pessoas à sua sorte, 

abandonados no meio da mais profunda solidão rural. 

 

É hora de dizer basta e levantarmo-nos do Chão, relembrando o nosso Prémio 

Nobel, José Saramago, que também ele se inspirou na nossa terra várias 

vezes para uma produção literária ímpar e invulgar. O estado da arte, tem de  

 

ser revisto, têm de ser criadas mais condições para os alentejanos do Alentejo, 

para os imigrantes que querem ser alentejanos e todos os outros alentejanos 

destes e dos outros mundos. 

 

Todos nós sabemos que num porto qualquer do Norte de Africa à Europa, do 

Mediterrâneo ao Adriático, de Tanger à Santa Maria de Leuca, morrem 

imigrantes diariamente, que procuram fugir à miséria. Como é que nós Países 

ricos da Europa podemos permitir tudo isto? Com tanto território que 

empobrece por falta dessas mesmas pessoas. Queremos repovoar o Alentejo, 

não nos basta um Alqueva de Água, precisamos sobretudo de um Alqueva 

Humano, para garantir a sustentabilidade do território. Não me importa se são 

de outras etnias ou credos, se contribuem para aumentar o caldeirão da 

diversidade cultural, porque a meu ver só há uma verdadeira raça, a Humana e 

é por ela que em conjunto temos que trabalhar, somos todos pessoas que 

queremos viver e ser felizes, e o Alentejo é seguramente um porto de abrigo, 

para garantir riqueza e bem-estar . 

 

Todos sabemos que a maior riqueza que uma terra tem são as pessoas, por 

isso quero gente no Alentejo, de onde não precisemos mais de sair, dando 

força à nova figura do Direito Português - o Direito de querer ficar no Alentejo, 

por amor à terra que nos viu nascer e que nos acolhe, por todos nós daqui e de 

lá dos outros mundos distantes -  Queremos um Alqueva Humano e salvemos 

o Alentejano Coragem lá do montado longínquo,  onde a serra se despede da 

planície. 
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