
 

 

 

12-06-2019 

Sessão pública: Paisagem, Património e Agricultura 

13 de junho – Beja - Auditório da Escola Superior Agrária 

 

O Alentejo assiste a um dos mais extraordinários 

programas de investimento público e privado 

jamais realizado em Portugal na área da 

agricultura, decorrente, sobretudo, da construção 

da Barragem de Alqueva, mas igualmente fruto das 

profundas transformações a que se assiste em toda 

a região associadas às novas práticas agrícolas e de 

mercado. 

Os desafios que este novo paradigma 

socioeconómico vem gerar nosso território levanta 

questões de fundo no que concerne ao futuro das 

paisagens rurais tradicionais, “recursos essenciais 

para o futuro da sociedade humana e do ambiente 

mundial”, obrigando-nos a refletir como atuar 

perante estas novas realidades que transformam campos e comunidades. Ao mesmo tempo, esta 

é uma problemática que afeta de igual forma o património cultural alentejano, e em particular, o 

património arqueológico, património que pode desempenhar um papel significativo no 

reconhecimento, proteção e promoção das paisagens rurais e da diversidade biocultural devido 

aos importantes valores que representa.  

Reconhecendo que há um caminho a percorrer na avaliação e análise das novas realidades que 

nos cercam e entendendo que há um caminho de discussão que deverá ser feito em conjunto 

entre os vários atores, formais e não formais, envolvidos neste processo de transformação 

paisagística, a Direção Regional de Cultura do Alentejo, em conjunto com o Instituto Politécnico 

de Beja, Escola Superior Agrária, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 

Alqueva, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Alentejo, Universidade de Évora e 

Câmara Municipal de Beja, promove um primeiro fórum de debate sobre a problemática do diálogo 

entre património e agricultura, nos novos fenómenos de (re)construção da paisagem rural. 



 

 

 

12-06-2019 

A Sessão Pública terá lugar dia 13 de junho, entre as 14.30 e as 18.00 horas, no Auditório da Escola 

Superior Agrária, em Beja, e procura juntar um vasto leque de participantes na criação de pontes 

de diálogo que permitam a salvaguarda do património e a criação de conhecimento no processo 

de transformação da paisagem agrícola. 

 

Programa da Sessão Pública Paisagem, património e agricultura 

Sessão de abertura: 

Instituto Politécnico de Beja | IPB 

Escola Superior Agrária | ESA 

Direção Regional de Cultura do Alentejo | DRCALENTEJO 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo | DRAPAL 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo | CIMBAL 

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. | EDIA  

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Alentejo | CCDR Alentejo  

Universidade de Évora | UÉ  

Câmara Municipal de Beja | CMB 

 

Intervenções: 

Teresa Pinto Correia (Professora Catedrática do Departamento de Paisagem, Ambiente e 

Ordenamento da Universidade de Évora); 

Pedro Santos (Engenheiro e Diretor-Geral da CONSULAI) 

Samuel Melro e Miguel Rego (Arqueólogos da Direção Regional da Cultura do Alentejo); 

Luís Folque (Engenheiro e Administrador da ELAIA) 

 

Seguir-se-á um debate alargado e aberto a todos os presentes. 

 


