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Sem subestimar o peso da viscosidade histórica e das estruturas sociais duradouras, pode dizer-se que as 

cidades, as vilas e as aldeias portuguesas registaram profundas alterações no período que se sucedeu à 

instauração do regime democrático em 25 de Abril de 1974. A partir de então, o reforço do poder 

autárquico aliado a novas práticas de planeamento originou diversos processos de investimento público e 

privado, de cariz infra-estrutural e imobiliário, que alargaram e homogeneizaram as manchas urbanas 

muito para lá dos seus centros tradicionais. Por sua vez, a “autoconstrução” e a “semi-autoconstrução”, 

amiúde erguida por “desenhadores”, pequenos empreiteiros e emigrantes, geraram nas áreas peri-urbanas 

e rurais (notoriamente ao longo das estradas) um “tecido urbano difuso”, subvertendo leis e regulamentos 
de ordenamento do território e do planeamento urbano propriamente dito. 

O planeamento do território e o desenvolvimento urbano constituíram-se em actividade com vasto 

potencial transformador e com repercussões profundas no futuro da sociedade portuguesa. Daí ser 

interessante reflectir sobre os instrumentos e os processos que intervêm nas decisões públicas e privadas 

sobre os usos do solo e as consequentes transformações dos espaços e a urbanização do território. O que 

está hoje a mudar nas nossas cidades, que são agora mais extensas e diversificadas na morfologia e na 

composição populacional? O que está hoje a mudar nas nossas vilas e campos, que são agora todos mais 

urbanizados e, respectivamente, mais densas e mais vazios de gente? Muitas das mudanças em curso 

ligam-se ao predomínio de valores associados à ideia de modernidade, à sociedade de consumo, ao 

acentuar da fragmentação social, ao aumento das desigualdades e das fragilidades das relações sociais. 

Mas também se combinam com modos de vida plurais e com a desmaterialização dos contactos sociais. 
As mobilidades actuais moldam decisivamente a organização do território, as relações cidade-campo 

parecem complementar-se e verifica-se uma tendência para a privatização dos espaços de socialização e 

do espaço público (centros comerciais, em vez de ruas comerciais; condomínios privados, em vez de 

bairros e quarteirões). Outra tendência emergente é a do retorno ao campo, sobretudo por parte de 

desempregados urbanos e, sobretudo, jovens casais citadinos, com formação e experiencia profissional 

elevada. Estes últimos buscam um novo estilo de vida – gozando do melhor dos dois mundos, o urbano e 

o rural - e convertem-se em neo-rurais empreendedores/inovadores de micro-empresas rurais actuando no 

mercado global. 

Emergem, assim, novos actores e novos discursos remetendo para configurações do mundo rural num 

cenário “pós-agrícola” crescentemente multifuncional, tornando oportuna a avaliação do papel das 

populações locais (em particular dos produtores agrícolas e florestais e dos microempresários rurais), 

assim como dos espaços “naturais”, florestais, pastagens e campos agrícolas na organização dos 
territórios e na própria conceptualização das relações entre cidade e campo. 

Face à diversidade observável será possível detectar linhas de fronteira, de demarcação entre categorias 

de território, entre o que é e foi sendo ao longo dos últimos quarenta anos, objecto de reordenação física e 

reavaliação social e o que fica excluído da condição de lugar a valorizar? Ou, constatamos, antes 

fenómenos de continuidade territorial com fronteiras pouco claras? E como se perspectiva a coexistência 

física e social de novos residentes com distintas origens sociais, percursos de educação e visão do mundo? 

Estas questões não se esgotam apenas no contexto nacional e a Área Temática «Cidades, Campos e 

Territórios» sublinha o interesse em avançar nas comparações internacionais e, sobretudo, questionar a 

singularidade portuguesa face ao contexto europeu e global – designadamente com a Europa do Sul com 

experiências de transição tardia para a democracia. Procura-se assim aferir continuidades e rupturas no 

debate disciplinar (e interdisciplinar) acumulado e criar oportunidades para a expressão e confronto de 
novas abordagens às transformações das cidades, dos campos e dos territórios nos últimos quarenta anos.  

As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações sobre o VIII 

Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em http://www.aps.pt/. 
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