“Coesão Territorial: O Desafio da Nossa Geração”

Subscritor: JSD Distrital da Guarda

Ao longo de toda a nossa história, iniciada nos tempos da reconquista
cristã da Península Ibérica, houve uma constante necessidade de fomentar o
crescimento e o equilíbrio da população pelo nosso território. Para isso já D.
Sancho I, O Povoador, em 1199 reconhecendo a importância da coesão
territorial para um reino de Portugal fortalecido, atribuiu o foral de cidade à
Guarda, capital do nosso distrito.
Se fazia sentido há 800 anos atrás falarmos em "interioridade", nos dias
de hoje parece-nos surreal numa era digital em que a informação nos chega de
forma mais rápida e facilitada, numa Europa de liberdade e sem fronteiras,
onde o nosso foco devia ser a criação de políticas de regulação do meio digital,
ainda não conseguimos colocar na agenda política um problema da era
Medieval.
Os incêndios de 2017 colocaram a nu uma realidade que não pode
continuar a ser ignorada: temos um país desequilibrado ao nível do território.
Por isso mesmo, a coesão territorial deverá ser mais do que nunca a nossa
grande bandeira! Não podemos continuar a aceitar que se adie a discussão e a
ação sobre a política de descentralização ou da discriminação positiva dos
territórios do interior. Apenas com políticas corajosas e disruptivas seremos
capazes de inverter um ciclo negativo como este. Apenas pensando diferente e
exigindo mais ação e menos caracterização podemos evitar uma desertificação
sem retorno.
É para esse debate que queremos estar preparados e dizer presentes!
Em 2017, a JSD organizou na Guarda o I Congresso da Coesão Territorial, que
trouxe ao nosso distrito mais de 300 jovens para discutir e ouvir especialistas
sobre as matérias de coesão do território. Ficou provado, nesse fim-desemana, que o tema em questão é tido pela nossa geração como prioritário. A

JSD deve liderar essa discussão e, em particular, a JSD Distrital da Guarda
como outras estruturas distritais da zona mais interior do nosso país devem
ser, como tem sido, alavanca e motor dessa mobilização.

Porque é que as empresas não se fixam aqui quando já há incentivos?
Porque se paga tanto nas SCUTS?
Porque não há uma redução agressiva dos impostos?
Porque temos instituições de ensino superior fragilizadas?
Porque temos tão poucos deputados na AR quando somos das regiões
mais frágeis e que mais necessita de representatividade política?
Porque escolhem as pessoas passar duas horas no trânsito todos os
dias e pagar rendas tão altas?
Não queremos com esta moção indicar soluções para este problema,
pois estas já estão mais que encontradas, prova disso é o I Congresso da
Coesão Territorial "O Futuro dos Territórios" e muitas das propostas sectoriais
apresentadas em Congresso Nacional nos últimos anos, tanto pela JSD
Distrital da Guarda como por outras estruturas, queremos sim que
efetivamente, este tema seja colocado como uma prioridade da Juventude
Social Democrata, como uma prioridade nacional.
A base da nossa proposta é a realização de um II Congresso da Coesão
Territorial tendo em vista e expansão do tema a toda a sociedade civil, sem
medos e com a coragem e irreverência que só a JSD consegue ter.
O problema está identificado, as soluções encontradas, faltando agora o
empenho e uma resolução efetiva desta questão.
É este o desafio da nossa geração!

