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A paisagem volta a estar presente, como objeto de estudo e de intervenção, em muitos
dos trabalhos desenvolvidos por geógrafos, em especial quando a escala de abordagem é
local ou regional. Para além da análise clássica preocupada com a diferenciação
estrutural dos componentes da paisagem ou com a perceção que as comunidades
humanas dela possam ter, o acesso a ferramentas de obtenção e de tratamento de
informação cada vez mais potentes tem permitido e fomentado a aplicação de novas
metodologias de análise que muito têm contribuído para o atual ressurgir da paisagem
como objeto de estudo. Muitos desses estudos têm incidido sobre a compreensão da
dinâmica atual da paisagem a partir de uma análise diacrónica dos elementos
disponíveis, jogando com o influxo natural a que se junta a intervenção cada vez mais
importante das sociedades humanas que têm ocupado os respetivos territórios, numa
relação dialética em maior ou menor equilíbrio. Outros estudos partem para uma
tentativa de modelização da paisagem do futuro, procurando antecipar a sua evolução
pelo uso de métodos estatísticos e de informação geográfica mais ou menos calibrados,
embora sempre discutíveis como convém.
Sendo o nosso país um território fortemente ocupado desde há muitos séculos é natural
que as suas paisagens desenvolvam uma dinâmica que se tenha afastado em maior ou
menor grau das condições naturais, daí ser um palco privilegiado para levar a cabo
estudos onde se aplique a noção recente de desenvolvimento resiliente.
Neste sentido, solicitamos aos colegas que têm dedicado os seus estudos à paisagem,
qualquer que seja a sua perspetiva de abordagem, que apresentem os respetivos
trabalhos a este congresso a fim de enriquecer o debate e o avanço nesta ciência.

